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امامخميني(ره):

ما انقالبمان را در جنگ
بهجهانصادرنمودهایم
امروز ب��ر این عقیدهام ک��ه مقتدرترین
اف��راد در مصاف ب��ا آنهم��ه توطئهها و
خصومتها و جنگ افروزیهایی که در
جهان علیه انقالب اسالمی است ،معلوم
نبود موفقیت بیش��تری از افراد موجود
ب��ه دس��ت میآوردند .در ی��ک تحلیل
منصفان��ه از حوادث انق�لاب خصوصا از
حوادث  10س��ال پ��س از پیروزی باید
عرض کنم که انقالب اس�لامی ایران در
اکثر اهداف و زمینهها موفق بوده است و
به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینهای
مغلوب و شکس��تخورده نیستیم ،حتی
در جن��گ پیروزی از آن ملت ما گردید
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
مینگریس��تیم و میرس��یدیم ولی این
بدان معنا نیس��ت که در هدف اساسی
خ��ود ک��ه همان دف��ع تج��اوز و اثبات
صالبت اسالم بود مغلوب خصم شدهایم.
هر روز ،ما در جنگ برکتی داشتهایم که
در همه صحنهها از آن بهره جس��تهایم.
ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر
نمودهایم ،ما مظلومیت خویش و س��تم
متجاوزان را در جن��گ ثابت نمودهایم،
م��ا در جن��گ ،پ��رده از چه��ره تزویر
جهانخ��واران کنار زدیم ،م��ا در جنگ،
دوستان و دش��منانمان را شناختهایم،
ما در جنگ به این نتیجه رسیدهایم که
باید روی پای خودمان بایس��تیم ،ما در
جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را
شکستیم ،ما در جنگ ریشههای انقالب
پر بار اس�لامیمان را محکم کردیم ،ما
در جنگ حس برادری و وطن دوس��تی
را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم،
ما در جنگ به م��ردم جهان و خصوصا
م��ردم منطقه نش��ان دادیم ک��ه علیه
تمام��ی قدرتها و ابرقدرتها س��الیان
س��ال میت��وان مبارزه ک��رد ،جنگ ما
موج��ب ش��د ک��ه تمامی س��ردمداران
نظامهای فاسد در مقابل اسالم احساس
ذل��ت کنن��د و از هم��ه اینه��ا مهمتر
اس��تمرار روح اس�لام انقالب��ی در پرتو
تحقق یافت.
جنگ
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حضرتآيتاهللخامنهاي:

فداکاریشهدابودکهاستقالل
ملیوحریممرزهایجغرافیایی
راصیانتکرد
در روزی از هفت��ه دفاع مقدس که بهنام
شهیدان مزیّن است ،بیش از هرچیز باید
ب��ه حق بزرگ این رادمردان برکش��ور و
مل��ت و تاریخ ایران ،اندیش��ید .فداکاری
آن��ان در عرصه انق�لاب و دفاع نظامی،
بود که اس��تقالل مل��ی و حریم مرزهای
جغرافیای��ی را صیانت کرد و امنیت را به
کشور ارزانی داشت.
دش��منان اس�لام ب��رای اینک��ه پرچم
برافراش��ته حکومت اس�لامی را درهم
بپیچن��د و ای��ن نش��انه امیدآفرین را از
براب��ر چش��م ملته��ای مس��لمان دور
کنند ،به تهاجم نظامی متوسل شدند و
رژیم بعثی فاس��د و گمراه را با تجهیزی
همهجانبه به جنگ ملت مومن و شجاع
ای��ران فرس��تادند .مجاه��دت این ملت
ب��زرگ که دفاع��ی غیورانه از اس�لام و
جمهوری اس�لامی بود و اس�لام و امت
اس�لامی را س��رافراز ک��رد ،از ایمان به
ارزش ش��هادت و منزل��ت ش��هید ،مایه
گرفت و ش��وق فداکاری ب��ا این معرفت
روش��ن ،در دله��ای رزمن��دگان و
خانوادههايشان ،پدید آمد .برخی به این
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
ینتظر  »...و چنین شد که مجاهدت بی
نظیر ملت ایران الگويی ش��د برای همه
امت اس�لامی 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 این صفحه
درخشانند که مانند س��تاره راهنما ،راه
را به همه نش��ان می دهن��د .رحمت و
صلوات خدا بر آنان باد.
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دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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معجزه ايثار در پيدايي ادبيات جنگ

شعر  ،اولين هنر حاضر در صحنه جنگ

ملك در ِ
نیکان جهـان
صف
ِ

حاج حسين مردي كه با ايثار خود در تاريخ ماندگار شد

فرهنگ جبهه و راههای توسعه آن

حق سينماي دفاع مقدس بايد اداشود

گفتو گو با حبیب دهقان نسب  ،بازيگر فيلم سفر به چزابه

زنده نگه داشتن ياد شهدا و ايثارگران ،كشور را بيمه ميكند

حجت االسالم والمسلمين محمدعلي انصاري:
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عكس روي جلد :سيد احسان باقري

3

تلفن 77608817:فكسwww.khaneisar.ir 77608568 :

عبدالجبار کاکایی در گفتوگو با نشريه
خانه فرهنگ ايثار و مقاومت بيان كرد

به همت خانه فرهنگ ایثارو مقاومت

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

فردگرايي رو به رشد براي فرهنگ ايثار خطرناك است

مديرمسئول :حجتاالسالم و المسلمين محمدعلي انصاري
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سيدعباس صالحي ،وزيرفرهنگ وارشاد اسالمي در گفتوگو با نشريه خانه فرهنگ ايثار و مقاومت:
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من میخواهم یک بار دیگر  8سال دفاع مقدس را بازخوانی
کنیم .همه ،دش�منان و ما .دش�منان بازخوانی کنند که فکر
کردن�د با تحری�ک یک دیکتات�ور و با حمایته�ای مالی و
نظام�ی ،میتوانند ی�ک انقالب بزرگ مردم�ی و دینی را از
پای درآورند .دشمنان بازخوانی کنند که با آن همه امکانات
و پ�ول و حمای�ت سیاس�ی و اطالعات�ی و حتی ش�یمیایی
و سلاحهای ممنوعه به دش�من ،به کجا رس�یدهاند؟ آیا به
اهداف شومش�ان دس�ت یافتند؟ آیا توانستند ملت بزرگی
را به تس�لیم وادار کنند؟ آیا توانستند یک سانتیمتر مربع
از س�رزمین ما را در اشغال نگاه دارند؟ آیا توانستند انقالب
و مس�یر انقالبی ما را منحرف کنند؟ گرچه خس�ارات مالی
و جان�ی فراوانی را ن�ه تنها بر ملت ایران ک�ه بر ملت عراق
تحمیل کردند اما به هیچ یک از اهدافش�ان دست نیافتند.
در ای�ن بازخوان�ی بدانند ملت ایران و نیروهای مس�لح این
س�رزمین ،اهل جنگ و تجاوز و حمله به س�رزمین دیگران
نیستند ،هدف سلطه و هدف اس�تعماری در منطقه ندارند،
اما در عین حال در برابر تجاوز متجاوزین ،آنی مسامحه را به
خود راه نخواهد داد و با همه توان از استقالل و شرف و ملت
و کش�ور و انقالب و نظامش با ج�ان و دل دفاع خواهد کرد.
بازخوانی برای ما نیز الزم است 8 .سال ایستادگی ،پیروزی
ن�ه در برابر یک ارتش که در برابر قدرت های جهانی چگونه
م�ا را پیروز ک�رد؟ ایمان ،اعتقاد ،معنویت م�ا ،ارتباط وثیق
می�ان م�ردم و راهبری نظ�ام و والی�ت فقی�ه ،هماهنگی،
همدل�ی ،ب�رادری در میان هم�ه نیروهای مس�لح ،ابتکار و
از هم�ه مهمتر پیوس�تگی م�ردم و نیروهای مس�لح ،یعنی
س�رمایه عظیم اجتماعی ،اعتماد مردم و ایس�تادگی مردم
در کنار نیروهای مس�لح که نمونه ب�ارز این اتحاد و وحدت
ملت و نیروهای مسلح در چهره مصمم بسیجیان ظاهر شد.
بازخوانی کنیم که چرا پیروز در  8س�ال ایستادگی بودیم؟
به خاطر روحیه ایثار و ایثارگری؛ گرچه تبلورش در  8س�ال
دفاع مقدس بود اما امروز نیز بیش از هر زمان به این روحیه
نیازمندیم.

«اگر فداکارى بزرگ حس��ینبنعلى (علیهالس�لام) نمىبود که این ف��داکارى ،وجدان تاریخ را به کلى
متوجه و بیدار کرد در همان قرن اول یا نیمه قرن دوم هجرى ،بس��اط اسالم به کلى برچیده مىشد».
اين نكته عميق از رهبرفرزانه انقالب نش��ان ميدهد كه رمز پايندگي و حيات تشيع ،فرهنگ هدايتگر
عاش��ورا و عمق جاذبه ايثار و از خودگذش��تگي است كه در بطن آن جاريست .راهي كه سيدالشهدا با
نثار جان و همه هس��تي خويش فراروي بش��ريت و بهخصوص آزادگان جهان گشود ،بيشك تا انتهاي
عالم،چ��راغ راه و ظرفيتي بيبديل از ايثار ناب اس��ت كه در همه اعص��ار ،طراوت و پويايي آن كمرنگ
نخواهد ش��د و عنصر ازخودگذش��تگي آن ،همواره براي هر نس��لي هدايتگر است .نماد بارز اين ايثار و
فداكاري را ميتوانستيم در 8سال دفاع مقدس دريابيم؛ جايي كه شهداي ما نيز با پيروي از خط سرخ
شهادت ،به راه سيد شهدا(ع) رفتند و حماسه آفريدند .دفاع مقدس به مثابه تابلويي ارزشمند از نقشها
و طرحهاي زيبايي اس��ت كه ظرفيت آن را دارد تا براي هميش��ه تاريخ ،مصباح هدايت نسلهاي حال
و آينده باش��د .كتابي بيبديل كه هر صفحه از آن ،حكايت ارزشهايي است كه رمز و رازهاي پايندگي
و حيات طيبه يك ملت را در مس��ير تداوم انقالب خويش در خود نهان دارد .از اين رو حفظ و نش��ر
اين ارزشها به اندازه خلق آنها اهميت و اعتبار دارد .آنان كه عاش��قانه اين تابلو را خلق كردند كاري
حسيني كردند و هركه امروز دستي بر اين آتش دارد ،بايد كاري زينبي كند تا پرچمي را كه به بهاي
ايثار هزاران ش��هيد ،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 یاد و خاطره هشت سال
دفاع از آرمانهای انقالب اس�لامی و خاک پاک ایران زمین ،دوباره عطر و بوی جبهه ،ش��هادت و ایثار
در کش��ور طنینانداز خواهد ش��د .دوباره همدلی ،اتحاد ،مقاومت ،روحیهجهادی ،عشق ،ایثار ،و صدها
صفت زیبا تجدید خاطره میشود.
ش��هید و ش��هادت با خود عطر زیبای ایثار را طنینانداز میکند ،صفتی که بر مبناي آن ،مجاهد دیروز
در وسط میدان مبارزه حاضر است ارزشمندترین سرمایه خود را برای حفظ آرمان و خاک پاک میهن
به تجارت بگذارد ،تا مجاهد امروز با الگو گرفتن از این فرهنگ ،نگاهی الهی به کارها داشته و با مقدس
شمردن این صفت ،در انجام کارها با انگيزه ایثار کوشا باشد.
از جمله صفاتی که در فرهنگ شهادت خودنمایی میکند ،صفت «ایثار» است .ایثار میتواند گونههای
مختلفی داشته باشد.گاهی با فداكردن جان ،گاهی با دادن مال ،زمانی هم با هزینهكردن اعتبار و آبرو
و البته گاه نيز میتواند با تركیبی از همه اینها صورت پذیرد؛ در نتیجه فرد بهخاطر یك هدف و آرمان
مقدس و واال ،از عالیق و داشتههای خویش اغماض کرده و دغدغهها و دلنگرانیها و منافع «غیر» را
بر خود ترجیح میدهد و اتفاقا گاهي با فداکردن جان به نهايت كمال ميرسد.
ايثار در كالم قدسيان
ایثار به معنای بخشیدن ،دیگری را بر خود برتری دادن و از خود گذشتن است.قرآن کریم ماجرایی را
که همراه با ایثار و از خود گذشتگی است ،اینگونه بیان میکند:
الطعا َم َعلی ُح ِّب ِه م ِْس��کیناً َو یتیماً َو أَس��یرا ً إن َّما ن ُْطع ُِم ُک ْم ل ِ َو ْج�� ِه هَّ
��ون َّ
« َو ْ
ُرید ِم ْن ُک ْم َجزا ًء َو
الل ِ ال ن ُ
یطع ُِم َ

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 داش�ته است.
در اين بين اگر بخواهيم گوش�ه اي از اين بركات
را ن�ام ببريم بيش�ك باي�د به وح�دت و اتحاد
چش�مگيري ك�ه در دوران دفاع ،مي�ان مردم و
مس�ئوالن به وجود آمده بود اش�اره ك�رد .اين
وحدت كلم�ه و چنگ زدن به حبل متين ،رمزي
بود كه همه ملت تا پايان جنگ از آن براي غلبه
بر مش�كالت و بحرانها در برابر اس�تكبار بهره
جستند.

ال شُ ُکورا ً [حشر ]8،9/و غذای (خود)
را ب��ا اینکه ب��ه آن عالقه (و نی��از) دارند ،به
«مس��کین» و «یتیم» و «اس��یر» میدهند! (و میگویند) ،ما ش��ما را بهخاطر خدا اطعام
میکنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم!».
حض��رت زهرا و امیرالمومنین (علیهماالس�لام) بهخاطر نذری که برای ش��فای یافتن امام
حسن و امام حسین (علیهماالسالم) از بیماری انجام داده بودند ،سه روز را روزه میگیرند،
ولی هر روز هنگام افطار ،مسکین و یتیم و اسیري میآمدند و آن بزرگواران آسماني ،افطار
خ��ود را به آنها می دادند و بهپاس این ایث��ار و فداکاری ،خداوند نیز اين عمل آنان را در
بهترین کتاب و قاموس شريعت خود جاودان كرده است.
در روایات اس�لامی ني��ز از ایثار به عنوان بهترین نیکی و احس��ان و باالترین مرتبه ایمان
یاد ش��ده اس��ت.در همين راس��تا ،امیرالمومنین علی (ع) در روایتی در رابطه با مقام ايثار
میفرمایند:
إْ
یمان»
ن إْالِ ْح َس ِ
َار أَ ْح َس ُ
ان َو أَ ْعلَى َم َرات ِِب إْالِ َ
«الِیث ُ
ایثار ،بهترین احسان و باالترین مرتبه ایمان است».
مسير مبين
البت��ه بای��د به این نکته توجه داش��ت ،انگیزه عملی که ،ثواب باالترین احس��ان و ایمان را
داراست ،فقط باید با عشق و محبت به خداوند باشد و هیچ انگیزه غیر خدایی در آن نباشد.
درصورتی که عمل همراه با صفات فوق باش��د ،خداوند نیز این عمل را ماندگار میکند .در
جایجای تاريخ  8سال دفاع مقدس این صفت نیکو را در هر رزمندهای مشاهده میکنیم.
بر همین اس��اس اس��ت كه امام خمین��ی(ره) در بیان اوصاف رزمندگان در  8س��ال دفاع
مقدس ،از صفت ایثار و اخالص استفاده می کنند:
«دیگ��رى اینكه این هدیه [حیات] را با اخالص در طبق اخالصتان گذاش��تید .عمده ،آن
ص و ایثار ،جمهورى اسالمى
اخالصى است كه در شما جوانان ظاهر است .شما با این اخال 
را بیمه كردید .فتحهایى كه نصیب ش��ما ش��ده است ،به ويژه در فتح مبین ،گرچه با هیچ
معیارى نمىتوان آن را س��نجید و هیچ زبان��ى نمىتواند از آن توصیف كند ،لكن آنچه كه
باالتر از همه اینهاس��ت ،این صداقت ش��ما و این اخالص ش��ما در بارگاه حقتعالى است.
آنچه كه در نزد خدا ارزش��ش از همه باالتر اس��ت ،همين ایثار از روى اخالص است .همان
كه خداى تبارك و تعالى در س��وره « َه ْل اتى» اهل بیت عصمت را به آن توصیف مىكند
ون َّ
الطع��ا َم َعلى ُح ِّب ِه ...اطعا ِم طعام چیزى نیس��ت ،آن هم یك قرص جو ،آنكه
ك��ه :یُ ْطع ُِم َ
اهمیت دارد (على حبه) هست».
در این بیان امامخميني(ره) مش��اهده می کنیم ایشان یکی از رموز ماندگاری و بیمهشدن

جمهوری اس�لامی ایران را ،ارثیه ش��هدا یعنی صفت ایثار و از خودگذشتگی بیان میدارند
که آن عاش��قان با عملکرد خود برای ما به یادگار گذاشتهاند ،همچنین مقام معظم رهبری
نیز بر اساس همین صفت موجود در رزمندگان و شهدا ،بر زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا
تاکید میکنند ،چراکه میتوان با زنده نگهداش��تن یاد و نام ش��هدا و تجلی این صفت ایثار
رزمندگان و ش��هدا در مردم ،در گس��ترش و توس��عه فرهنگ و نگاه انقالبی در کل جهان
ت�لاش كرد ك��ه امروز ،ثمرات آن را در نیروهای بس��یج مردمی عراق ،یمن و س��وریه نيز
مشاهده میکنیم.
مقام معظم رهبری نيز در اين رابطه میفرمایند:
«من عقیده راس��خ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساس��ی کش��ور ،زنده نگه داش��تن نام
شهداس��ت؛ این یک نیازی اس��ت که ما چ��ه آدمهای مقدسمآب و متدینی باش��یم ،چه
آدمهایی باشیم که خیلی هم مقدسمآب نیستیم ،اما به سرنوشت این کشور و به سرنوشت
این مردم عالقهمندیم .هرجور که فکر بکنید ،بزرگداش��ت ش��هدا برای آینده این کش��ور،
حیاتی و ضروری است .فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تالشکردن با سرمایهگذاری از خود
برای اهداف بلندمدت مش��ترک بین همه مردم که البته در مورد ما آن اهداف ،مخصوص
ملت ایران هم نیست ،برای دنیای اسالم بلکه برای جهان بشریت است».
ميراث ماندگار
ث ماندگار دفاع مقدس برای نسل امروز ،ایثار و ازخودگذشتگی رزمندگان و شهداست
میرا 
که هرکس به نوب ه خود میتواند این صفت را در خود نهادینه کند .یک مسئول به وسیل ه انجام
فعالیت در حیط ه اختیارات خود بدون چشم داشت دنیوی ،یک استاد و معلم برای نشر علم
در ازای رضای��ت اله��ی و همچنین یک پدر و مادر عالوه بر اینکه این صفت در آنها موجود
اس��ت ،میتوانند تربیت فرزندان را بر اس��اس فرهنگ ایثار و بیان الگوهایی از شهدا بهجای
الگوهای غربی پايهگذاري كنند.
بر همین اساس است که امروز در هر قشر و صنف و نهادی میتوان نمونههاي بسياري از ایثار
و از خودگذش��تگی را مش��اهده کرد و وقتی به علت این عمل توجه کنیم عالوه بر دستورات
و س��فارشهاي دینی ،الگو پذیری از راه و هدف ش��هدا که همان ایثار و از خودگذش��تگی
آنهاست به وضوح مشاهده شده و چراغ راه آشكاري در كشف راه از بيراهههاي فراواني است
كه فراروي نسل امروز ميهن اسالمي قرار دارد.
در همين راس��تا ،بيش��ك تمام جامع��ه بايد براي ترويج اين ن��وع فرهنگ تالش كرده و
دستدردس��ت يكديگر براي زندهنگهداش��تن روح فداكاري و از خودگذش��تگي در كشور
تالش و همكاري كنند زيرا دگرخواهي و دوري از فردگرايي ،ميتواند رمزي براي موفقيت
و سعادت باشد.
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گفتوگو

دكترسيدعباسصالحي
وزيرفرهنگ وارشاد اسالمي:

فردگراييروبهرشد
برايفرهنگ ايثار
خطرناك است

مفاهيمحوزه ايثار رابايد تعميمدادودرونيتركرد
سامان صابريان
ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري در كشور نيازمند
عزمي جدي است كه دستگاههاي مختلف بايد
آن را در دستور كار خود قرار دهند .بيشك در
اين بين ،وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمي وظيفهاي
سنگينتر از ساير دستگاههاي دولتي و حاكميتي
بر عهدهدارد و در اين دوران نيز به خوبي در اين
حوزه عمل كردهاست .اندك مدتي است كه مردي از
ديار روحانيت و تبارحوزه به شايستگي براي جايگاه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزيده شدهاست.
وي نيك ميداند 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 قويتر
از گذشته به پيش ببرد .در شب عيد سعيد غدير به
ديدار اين سيد بزرگوار رفتيم تا گفتوگويي با وي
در رابطه با لزوم ترويج فرهنگ ايثار و فداكاري در
كشور داشتهباشيم .سيدعباس صالحي ،وزير فرهنگ
و ارشاد اسالمي در گفتوگو با نشريه خانه فرهنگ
ايثار و مقاومت ،نكات مهمي را براي ترويج فرهنگ
فداكاري در كشور بيان كرد كه مشروح آن را
در ادامه ميخوانيد.
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از ن�گاه ش�ما درس�ي ك�ه دفاع مق�دس و انقالب
اسالمي به مردم جامعه ما داد ،چه بود؟
نكات متع��ددي را در فضاي دفاع مق��دس آموختيم كه به
عنوان درسهاي جاودان براي مردم ايران باقي مانده اس��ت.
اين درسها بس��يار فراون و متنوعهستند اما من چند مورد
اصليتر و آنهايي كه ميتوان در صدر نش��اند را براي ش��ما
بازگو ميكنم.
نكته يا درس نخست همين موضوع ايثار و از خودگذشتگي
اس��ت كه در آن زمان ،بسيار مش��اهد ه ميشد .در آن برهه
تاريخي  8س��اله كه دامنه گس��تردهاي نيز داش��ت ،اقش��ار
مختلف س��ني از ميان كودكان تا كهنساالن ،مردان و زنان،
قوميتهاي مختلف ،واقع��هاي را رقم زدند كه در هيچكدام
از بازهه��اي زماني در تاريخ ايران ما ش��اهد اين حماس��ه با
اين عمق نبودي��م .در اين بازه تاريخ��ي ،گروههاي مختلف
با تنوعي كه ذكر ش��د در قالبه��اي گوناگون و متنوع ايثار
(وق��ت ،جان ،م��ال ،خدمت و محبت) فض��اي خاصي را به
عنوان نماد ايثار رقم زدند كه در تاريخ ايران چشمگير است.
دومين درس��ي كه مردم ما از دفاع مقدس و جنگ 8س��اله
گرفتن��د ،اعتماد به يك باور مل��ي بود كه در آن زمان ميان
جامعه نمود پيدا كرد .در طول تاريخ ،هرگاه كه ما مورد يك
تهاجم وتجاوز نظامي واقع ش��ديم ،اتفاقاتي كه بعدها براي

مردم و كش��ور ما رخداد ،رويدادهاي خوب و مناسبي نبود ه
اس��ت .اما در دفاع مقدس ،به گون��هاي ديگر بود .در جنگ
8س��اله و در حالي كه نه فقط ع��راق ،بلكه ارتجاع منطقه و
جهان در برابر كش��ورمان ايس��تاده بودند و همه تحليلگران
نظامي آن زمان تصور داش��تند كه نظام سياس��ي و وحدت
جغرافيايي اي��ران از هم خواهد پاش��يد ،در يك خودباوري
ملي ،هم نظام سياس��ي كه برگرفته از يك انقالب اس�لامي
بود،پايدار ماند و هم وح��دت ملي و جغرافيايي ايران حفظ
ش��د .اين خودباوري ملي ،يكي از درسهايي بود كه دوران
دفاع مقدس براي مردم كش��ور ما داش��ت و نميتوان از آن
نام نبرد.
درس ديگري كه ما ميتوانيم به طور خاص از آن در دوران
دفاع مقدس ياد كنيم ،مختص به نس��ل جواني است كه در
آن دوره درخشان روييد و اين نسل براي ما يك تجربه بود.
در آن زمان ،رويش اجتماعي ما به س��رعت رخ داد و امروز
نيز آن روند ميتواند ادام��ه پيدا كند .ميتوان به آن دوران
باليد چراكه نوجوانان  15يا  16س��اله بعد از چند س��ال ،به
فرماندهاني بزرگ تبديل ميش��دند و س��رعت اين اتفاقات
نش��اندهنده آن بود كه توان انس��اني و قدرتي كه خداوند
در آدم��ي نهاده به حدي باالس��ت ك��ه ميتواند جهشهاي
عظيم��ي را در افراد ب��ه وجود آورد .نوجوان��ي كه گاهي از

ي��ك منطقه دورافتاده ،در فضاي دفاع مقدس حاضر ش��ده
و ب��ه يك مرد ب��زرگ با ويژگيهاي خاص تبديل ميش��د،
از درسآموزهه��اي دفاع مقدس اس��ت ك��ه نميتوان از آن
چشمپوش��ي كرد و ام��روز نيز بايد از آن آموزهها اس��تفاده
كنيم .اين سه نكته ،درسهايي است كه من به نظرم بايد به
آنها توجه داشت و در اين مبحث ميگنجد.
بازگشت به فضاي معنوي دوران دفاع مقدس و نيز
گس�ترش روحيه ايثارگري و از خودگذش�تگي تا چه
حد ميتواند 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 درسآموزههاي نظري كه ما از دفاعمقدس فراگرفتهايم،
ميتوانند در اين بازه نيز مورد اس��تفاده قرار گيرد .اينكه ما
اس��ير يك فردگرايي هستيم و هر روزه از حلقههاي جمعي
فاصله ميگيريم ،معضل بخشي از مشكالت نظري و باورهاي
دروني تحميل شدهاست .بيشك فضاي دفاع مقدس ،فضاي
گريز از اين فردگرايي حقير به سمت يك جمعگرايي متعالي
بود .همچنين لذتگرايي س��طحي ،از مشكالت و معضالت
فضاي اجتماعي اس��ت ولي در فضاي دفاع مقدس اينگونه
نب��ود و ما به لذتگراييهاي عميق دس��ت پيدا كرده بوديم

ك��ه به لذتهاي��ي مانند خواب و خوراك محدود نميش��د.
بازگشت و بازخواني عصر دفاع مقدس ،استخراج آن از تاريخ
و تبدي��ل به يك فض��اي معاصر ميتواند م��ا را در حل اين
مشكالت پايهاي كه اشاره كردم ،كمك كند.
از سوي ديگر ،ما در مسائل راهبردي عملي نيز دچار برخي
مش��كالت هستيم .بيشك بخش��ي از مديريت اجتماعي ما
از طري��ق بازخوان��ي وتكامل فرهنگ جه��ادي دفاع مقدس
ميتواند اتفاق بيفتد و در همين راس��تا مشكالت حل شود.
م��دل مديريت جهادي ك��ه در دوران دفاع مق��دس اتفاق
افت��اد و البته با ارتق��ا و بازخوان��ي آن دوران ميتواند براي
حل مشكالت جدي كشور در همه حوزهها (اقتصاد ،اجتماع
وسياست) كارآمد باشد.
بزرگان نظام و مسئوالن بر اين باور هستند كه بايد
فرهنگ ايثار در جامعه نهادينه ش�ود ،وزارتفرهنگ
و ارش�اد اسلامي دولت دوازدهم چه راهبردهايي را
براي اين مهم در دستور كار دارد؟
مفاهي��م ح��وزه ايث��ار را باي��د تعمي��م داد و درونيتر كرد.
وزارتفرهن��گ و ارش��اد اس�لامي ميتواند در اي��ن زمينه
نقش داش��تهباش��د .بيش��ك اين وزارتخانه در س��ه حوزه
كه تاثيرگذار اس��ت ،ميتواند اقدامات��يرا انجام دهد .براي
مث��ال در حوزه ادبيات بايد به دنبال آن باش��يم كه دريابيم
م��ا چگونه ميتواني��م مفاهيم حوزهايث��ار و دفاع مقدس را
از مفاهي��م ذهني ،تاريخي و درگذش��ته ،ب��ه كلماتي نافذ و
موث��ر تبديل كنيم .اي��ن كلمات ميتوانن��د در قالب رمان،
ش��عر ،فيلمنامه و ...باشد .يعني آنكه يك كلمه جاندار بتواند
مفاهي��م جاندار را منتقل كند و اين وظيفه حوزه ادبيات ،با
نقشهاي قابل توجهي است كه داشته و دارد.
از طرف��ي م��ا در ح��وزه هنر نيز باي��د دريابيم ك��ه چگونه
ميتوانيم مفاهيم ذهني ،انتزاعي و درگذش��ته را به تصاوير
و آواهايي تبديل كنيم كه جان داش��ته باش��ند و بتوانند بر
مخاطب تاثير بگذارد و مفاهيم آن دوران دفاع را به اين بازه
زماني نيز بياورد.
ح��وزه س��وم و بعدي كه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي
ميتواند در آن موثر باش��د به عرصه رسانه و فضاي مجازي
بازميگردد .اينكه بايد دريابيم چگونه ميشود مفاهيم ايثار
در دفاع مقدس و س��اير مفاهيم ايثار را از مفاهيم ذهني به
پيامهاي موثر تبديل كرد .وزارتارش��اد در حقيقت ،متولي
كلم��ه ،تصوير ،آوا و پيام اس��ت .اينكه م��ا چگونه ميتوانيم
مفاهي��م را از آن حالت گنجينههاي مدف��ون در دل زمين
با يك پتروش��مي خاص و فعال به اي��ن حوزههايي كه بيان
ش��د ،تبديل كنيم؟ به نظر من ،اين مسائل ميتواند كاركرد
وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامي در حوزههاي دفاع مقدس
و ايثار باشد.
به نظر شما ،غير از عملكرد فرهنگي چه مولفههاي
ديگ�ري ميتواند ب�ه ترويج فرهنگ ايث�ار در جامعه
كمك كند؟
فرهنگ ايثار يكس��ري مباني نظري و يكسري روشهاي
عمل��ي دارد .آن اتفاق��ي كه ميتواند مولفهه��اي ايثار را در
فضاي جامعه قدرتمند سازد ،تقويت مباني نظري ايثار است.
ما هم در معرفت و هم در باور ايماني بايد پارهاي از مسائل

فراموش نكردهايم كه داستان دهقان فداكار ،تاثيري فراواني
بر ما داشت؛ از اين داس��تانهاي واقعي و نه تخيلي ،فراوان
اس��ت .اگر ما با تن��وع در حوزه ايثار بتوانيم براي انس��انها
مكشوف كنيم كه راه خدمت به خلق و جلب رضايت خالق،
گسترده و متنوع است ،فرهنگ ايثار در ميان مردم گسترش
پيدا خواهد كرد.

بيشك فضاي دفاع مقدس،
فضاي گريز از اين فردگرايي حقير
به سمت يك جمعگرايي متعالي
بود .همچنين لذتگرايي سطحي
كه از مشكالت و معضالت فضاي
اجتماعي است ولي در فضاي
دفاع مقدس اينگونه نبود و ما
به لذتگراييهاي عميق دست
پيداكرده بوديم كه به لذتهايي
مانند خواب و خوراك محدود
نميشد .بازگشت و بازخواني عصر
دفاع مقدس ،استخراج آن از
تاريخ و تبديل به يك فضاي معاصر
ميتواند ما را در حل اين مشكالت
پايهاي كه اشاره كردم،كمك كند
را در جامع��ه پديد بياوريم تا ايثار محقق بش��ود .فردگرايي
رو به رش��د براي فرهنگ ايثار خطرناك اس��ت .اينكه آدمها
حس كنند در تار فرديتي كه تنيدهاند به پيرامون ،وابستگي
ندارند ـ خطري است كه در عصر مدرن به وجود آمده و در
دوران فرامدرن نيز تقويت مي شود ـ اين براي فرهنگ ايثار
مضر اس��ت .اينكه لذتها را به لذتهاي زودگذر و سطحي
تبدي��ل كنيم ،مبادي ديني را در حوزه ايثار تعريف و تدوين
نكنيم و اين مسائل مهم ،جايگاه خود را پيدا نكند ،ميتواند
در ترويج ايثار مش��كل ايجاد كرده و مخاطرهآميز باش��د .ما
در مبان��ي نظري بحث ايثار ،نكتهه��اي قابل توجهي داريم.
گ ديني ما ادبياتي قوي اس��ت .براي
ادبي��ات ايثار در فرهن 
مث��ال اينكه اگ��ر تعارضي بين يك عمل مس��تحب موكد و
يك عمل خدمت به خلق و ايثار به وجود آمد ،ادبيات ديني
نش��ان ميدهد كه ايثار بر عمل مس��تحب مقدم است ،اين
نمايانگ��ر عمق توجه ادبيات ديني ما به اين امر مهم اس��ت.
در ادبيات ديني ما مش��خص است كه بعد از واجبات فردي،
هيچ مهمي واالتر از ايثار و خدمت به خلق نيست .اما گويي
ي��ا ما اين مفاهيم نظري را درس��ت مفهوم و تبيين نكرديم
يا به درس��تي براي مردم روش��ن نشده اس��ت .از طرفي در
مولفههاي عملي بايد الگوهايي را كه در حوزه ايثارهس��تند،
شكار كنيم .تنوعي كه حوزه ايثار دارد به نحوي راهبردهاي
عمل��ي براي افراد در زندگي ايجاد ميكند و اين تنوع حوزه
ايثار در ترويج اين فرهنگ بس��يار موثر اس��ت .براي مثال

وظيفه س�اير دس�تگاهها و نهادها براي گسترش و
ترويج اين فرهنگ چيست؟
مولفهه��اي فراوان��ي در حوزهه��اي نظري وج��ود دارد كه
ميتوان روي آنها بيش��تر كار كرد و در حوزه عملي نيز ما
بايد از كليش��هكردن ايثار در يك حوزه فاصله بگيريم .ايثار
تن��وع فراواني دارد و ما ميتوانيم ب��راي موضوع ايثار با اين
روند جاذبه ايجاد كنيم.
ب��ه نظرم هم��ه حوزههاي زندگي انس��ان با فرهن��گ ايثار
ميتوان��د پيوند پيدا كند .بايد مصداق يابي ش��ود كه در هر
ح��وزه اين فرهن��گ ايثار چه مصداقهايي ميتواند داش��ته
باش��د .براي مثال در حوزه دس��تگاههاي اقتصادي ،فرهنگ
ايثار در موضوع كالن اقتصاد مانند اقتصاد مقاومتي ،جايگاه
مهم��ي را ميتواند پيدا كند .البته اگر دس��تگاههاي متولي
اقتص��اد حس كنند كه فرهنگ ايث��ار نيز يكي از مولفههاي
جه��ش اقتصادي اس��ت .از طرفي اگر جامعه ب��اور كند كه
رف��ع تنگناه��اي اقتصادي ،رونق و رش��د به ايث��ار فردي و
جمعي نياز داش��ته و اين ايثار در ارزشهاي اخالقي ،ديني
و فردي جايگاه تاثيرگذاري دارد ،اتفاقهاي خوبي در بخش
اقتصادي كشورخواهد افتاد.
از ط��رف ديگر ،در عرص��ه اجتماعي نيز همينگونه اس��ت.
در دهها دس��تگاه يا موسس��هاي كه در عرصههاي اجتماعي
فعالي��ت ميكنن��د ،فرهنگ ايث��ار ميتواند معنادار باش��د.
بيشك هيچ موسس��ه اجتماعي را در كشور نميتوان يافت
كه با حوزه ايثار ارتباط نداش��ته باش��د و اقداماتي كه براي
رفع مشكالت اجتماعي صورت ميگيرد ،نوعي از ايثار است.
ناگفت��هنماند بخش سياس��ي نيز با فرهن��گ ايثار ميتواند
ارتباط برقرار كند .اگر در جامعه ما ،در بخشهاي سياس��ي،
منافع ملي بر منافع فردي ،اولويت داش��ته باش��د ،مشكالت
فراوان��ي حل خواهد ش��د و بهطورحتم اي��ن عملكرد ،يك
نوع ايثار اس��ت .اينك��ه از خو ِد كوچك فاصل��ه ميگيريم و
به يك خود بزرگ متصل مي ش��ويم ،نوعي از ايثار اس��ت و
دستگاههاي مختلف با اين موضوع پيوند دارند.
ت فرهنگ و ارش�اد اسلامي
 3400ايثارگر در وزار 
حضور دارن�د ،اين عزيزان ،هم از لح�اظ كميت و هم
كيفيت ،يك فرصت به حس�اب ميآيند ،به نظر ش�ما
چگونه بايد از اين فرصت استفاده شود؟
جامع��ه ايثارگ��ران در وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي،
پشتوانهاي عظيم هستند ولي اين نكته را فراموش نكنيم كه
همه افراد وزارت بايد جامعه ايثارگر باشند .جامعه ايثارگري،
بخشي از وزارتخانه هستند كه طبق قانون جامع ايثارگران،
مورد توجه بوده و به اعتبار ارزشهاي انس��اني كه داشتهاند
بايد پرچمدار جريان ايثار باش��ند؛ ولي همه كاركنان وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،جامعه ايثارگر هستند و بايد از
ظرفيتهاي آنها بهره مناسب را برد.
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هنر
فداكاري

عبدالجبارکاکاییدرگفتوگوبانشريهخانهفرهنگايثارومقاومتبيانكرد

شعر،اولينهنرحاضردرصحنهجنگ
ِ
شوق گری ِزکودکان ه «گرگم به هوا» بود ،قد علمم نمیرسید به کتابخانه ،تمام نبودم ،عقل سفت و کالی
عضالت پاهایم
نجیب بچگی داش�تم ،هنوز در
«تازه  15س�الم بود ،بوی
ِ
ِ
داش�تم ،خیالم ،خیاالت بود تخیل نبود ،در تصرف کلمات نبودم که ش�عر آمد .دق میکردم اگر این نبودِ .
پاتوق
لذت س�اختن و پرداختن ،یافتن و پروردن ،داشتن و بالیدن،
ِ
ناکامی و تسلیم ،پناه ناامیدی و تردید ،ایستگاه َشک ،زاوی ه نیایش  ،مجالی برای دروغ ،برای عشق .تازه  15سالم بود که به آهنگی از درون کلمات را چیدم» .اين بخشي از
سخنان استاد عبدالجبار کاکایی در مورد آغاز شعر سرودنش است .مردي كه نسلهاي مختلف با اشعارش آشنايي دارند .وي در گفتوگو با نشريه خانه فرهنگ ايثار و مقاومت
ي نيز در رابطه با حوزه تخصصي خود يعني شعر بيان ميكند كه نشانگر عمق نگاه او
به مشكالت موجود در مسائل فرهنگي انتقادهايي دارد .اين شاعر گرامي آسيبشناس 
نسبت به تاثير و نفوذ هنر بر جوامع بشري است كه در ادامه ،مشروح گفتوگو را ميخوانيد.

ش�ما به عنوان يك صاحب نظر در عرصه شعر و ادبيات
فارسي ،اشعاری که در حوزه دفاع مقدس سروده شده است
را چگونه ارزیابی میکنید؟
اش��عار دفاع مقدس ش��امل چند دهه میش��ود .جنگ وانقالب
نزدیکترین مفاهیم ومضامین هستند و تاحدودي دفترهای بسيار
موفق ش��عر درزمان جنگ سروده شده است .مرحوم سید حسن
حسینی و مرحوم قیصر امینپور ،توانستند شعرها وشاخصهای
اصلی ش��عر اجتماعی جنگ را در همان سالها هدایت و افزايش
داده و ش��عر دفاع مقدس را به حد مطلوب��ی ترقی بدهند .بعد از
جنگ ،طبق اصول نقد ادبی موضوعات اجتماعی کم کم فروکش
میکنند وکنار میروند؛ اصول ش��عر ه��م رفته رفته کنار می رود
وجایش را به قالب های دیگر ادبی می دهد .البته بايد اشاره كنم
نهادهایي بودهاند كه مس��ئولیت و وظیفه خود دانستند موضوع
جنگ را تداوم دهند وهر ساله بزرگداشت وکنگره هایي براي اين

فدا درس
كاري

ويژه نامه
هفته
دفاع مقدس
مهر 1396

8

موضوع مهم برگزار میکنند و سروده ها وشعرهای جدید درمورد
جنگ با تشویق جوانان واهداي جوایز و سفرهايی به مناطق جنگی
شكل ميدهند .در اين بين تعدادی شعر نيز اضافه شد که آثار دهه
 70به حساب ميآيد؛ در دهه  80و 90نيز همچنان این رویه دنبال
ش��د ولي آن شور وش��وق واثرگذاری قبل و دفاع مقدس را ندارد.
متاسفانه رفته رفته شعر دفاع مقدس فروکش کرده است ،زیر این
موضوعات درگذرزمان کشش الزم را ندارند و درنتیجه ،دفترهای
چاپ شده امروزي قابل اعتنا نیستند .درواقع می توان گفت شعر
دفاع مقدس آغازي خوب ،ادامهاي به نسبت موفق ،اما پایان آنچنان
درخشاني نداشته است.
به نظر ش�ما ،برای جذب بیشتر جوانان به موضوع دفاع
مقدس شاعران چه وظیفه ای دارند؟
در اين زمينه شاعران نيز وظایفی دارند اما وظیفه اصلی به دوش

ش��اعر نیست .ش��اعر به صورت استثنا ممکن است شعر تازه ای
درمورد جنگ بگوید ،زیرا انگیزهای شعر بیشتر جوششی است؛ با
کوشش نمیشود یک موضوع را در شعر دوبار تعریف کرد .درواقع
گزارش نویسی ،تاریخی نویسی و رمان نویسی ،قالبهايي هستند
كه بیشتر جوانان را به سمت دفاع مقدس هدایت می کنند .جوانی
که سال  90به دنیا آمده وجنگ را تجربه نکرده ،نمی تواند درمورد
آزادی خرمشهر با همان شور وحرارتی که آقای عبدالملکیان سال
 60شعرگفته ،بگوید .امیدوارم مدیران فرهنگی و افرادی که دایره
فرهنگ و ادب را هدایت می کنند ،به این نتیجه رسیده باشند که
ش��عرهای دفاع مقدس ،پژوهش وبررسی ش��ده و با آثار جهانی و
گذشته ادبی کشور مقایسه وتطبیق شود .درواقع بايد اشاره كنم كه
الزم است زمینه مطالعه و تحقیق آماده شود .ما نبايد ديگر به دنبال
شناس��اندن جنگ از طریق شعر باشیم .به نظرم قالب های دیگر
هنری مثل مس��تند نگاری ،تصویری و تجسمی بیشتر میتوانند
نقش ایفا کنند.
چ�ه مولفه هايی در ترویج فرهنگ ایث�ار وفداکاری در
جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد ؟
جن��گ یک تابلو از اخالقیات بود ودرواق��ع رفتارهای ملی ما رادر
س��ال  60که مهمترین آن بحث ایثار ،فداکاری وازجان گذشتگی
بود را ،نش��ان میداد .جنگ ،امتحانی بودکه مردم بعد از انقالب،
قابلیت خود را نشان دادند .به نظرم وقوع انقالب ،مدت کوتاهی بود
و مردم آن گونه که باید وش��اید آزموده نش��ده بودند و جنگ این
زمینه را فراهم کرد که ملت در بوته آزمون قرار بگیرد و قابلیتها
را نش��ان دهد .مهمترین قابليتهايي كه در جنگ نمايان شد از
جانگذش��تگی و ایثار ملت بود .جنگ برجستگی های اخالقی،
روحی وهمچنین شناخت معرفت وایثار را دربین جوانان باالبرد.
آثار جنگ ما موضوعات عرفانی ومعنوی فراواني داش��ت كه مثل

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

مشق امشب ،ايثار...

همیش�ه انسانهای بزرگ و فداکار هستند که برای نجات
جان دیگ�ران با کمک به همنوعان ،ج�ان خود را به خطر
میاندازند؛ به همین س�بب نام و یاد ای�ن افراد فداکار ،در
ذهن مردم ،جاودانه میماند .از این گونه انسانهای بزرگ
و افتخار آفرین ،در هر کش�وری ،بس�یار هست؛ در کشور
بزرگ ای�ران نیز مردان و زنان ،حتی ک�ودکان و نوجوانان
فداکار ،فراوانند .زندگی این انس�انها ،سرمش�ق و چراغ
راه ماست .آیا تاکنون نام شهید سهام خیام ،شهید محمد
حس�ین فهمیده ،ریزعلی خواجوی و حس�ن امیدزاده را
شنیدهاید؟ ما به اینگونه دانشآموزان ،دهقانان و معلمان
فداکار ،افتخار میکنیم؛ آنان انسانهای بزرگی هستند ،اگر
به کوچهها و خیابانهای شهرها و روستاها نگاه کنید ،نام
این انسانهای شریف و فداکار را میبینید .ما به انسانهای
بزرگ و دوستداشتنی ،احترام می گذاریم و میکوشیم تا
از آنها سرمشق بگیریم.
اين درس�ي اس�ت ك�ه ب�راي ك�ودكان م�ا در كتابهاي
مدرسهش�ان تدريس ميشود .دروسي كه به نظر ميرسد

ن را افزايش داد و به
در اي�ن روزگار بايد ش�خصيتهاي آ 
نوعي در مس�ير ترويج فرهنگ ايثار ،شهادت و فداكاري
قدم برداشت كه هر كدام از كودكان ما الگوهاي خود را به
جاي شخصيتهاي كاذب مجازي يا غربي ،از اسطورههاي
ف�داكاري وايث�ار داخلي خودم�ان انتخاب كنن�د .اگر از
ش�خصيتهاي ف�داكار و ايثارگر ايران اسلامي كه جان،
مال ،وقت ،محب�ت و دارايي خود را صرف خدمت به مردم
و كشور كردهاند نامي برده نشود يا در معرفي آنها ضعيف
عمل شود ،بي شك صدماتي به آيند ه نسلهاي كشور وارد
خواهد شد و اين به نفع ما نيست .بنابراين بايد كوشيد تا
اسوههاي فداكاري به نسل كودك و نوجوان معرفي يا بهتر
بگوييم شناسانده شوند .نكتهاي كه نبايد در اين بين از آن
چشمپوشي كرد نيز آن است كه اسطورههاي ايثار را تك
ي آن ها را به نمايش
بعدي نش�ان ندهيم و تمام ابعاد زندگ 
بگذاريم تا براي همه سليقهها با هر فكر و نگاه جذاب باشد.
در ادامه بخش�ي از زندگي فداكاراني كه در كتب درسي به
كودكان معرفي ميشود را ميخوانيم.

دهقانيفداكار
در غروب یک روز سرد پاییزی ،وقتی ریزعلی خواجوی از
مزرعه به خانه بر میگش��ت ،متوجه شد که بر اثر ریزش
کوه ،مسیر حرکت قطار بسته ش��ده است .در این هنگام
صدای آمدن قطار ،در کوه پیچید .او به سرعت ،پیراهنش را
به چوب دستی بست ،نفت فانوسی را که به دست داشت،
روی آن ریخ��ت و آتش زد و به س��مت قطار دوید ،راننده
قطار با دیدن آتش ،قطار را نگه داشت و جان مسافران قطار
از مرگ حتمی نجات یافت.

موضوع ش��هادت در جنگ  ،با آیات وروایات وهمچنین با دعاهای
مذهبی پیوند خورده بود .این مس��ائل درتهذیب اخالقی جامعه
تاثير داش��ت و از نمونههاي ديگر ميتوانيم به فداکاری نسبت به
دیگران ،زندگی ساده و قناعت کردن در بازخوانی وصیتنامه شهدا
اشاره كنيم .گفتني است ادبیات در حوزه شعر اين عرصه ،وظیفه
خودش را به خوبی انجام داده است .تمام موضوعات در قالب شعر
کالسیک و شعر نو ،مطرح و در کتابها چاپ و منتشر شده است.
به نظر شما این حجم از سرودهها نباید افزایش یابد ؟
نيازي نيس��ت .مثل اين است كه ما بگوییم چرا درمورد  28مرداد
یا انقالب مشروطه ،ديگر کسی شعر نمیگوید .مگر مردم نسبت
به  28مرداد یا انقالب مش��روطه بی تفاوت شده اند؟! موضوعات
سیاس��ی در حوزه شعر آنگونه كه بايد تداوم ندارد .در حوزه شعر،
زمان موضوعات اجتماعی و چندس��ال بع��د ازآن موضوعات ،در
زندگی احس��اس ميش��ود .در پیوند موضوعات اجتماعی ،شعر
جنگ می تواند براي خانواده های شهدا ،جانبازان و مصائب بعداز
جنگ سروده شود و دراین زمینه و روحیات ،شعر می تواند امتداد
پیدا کند .البته به گونهاي که فقط درمورد ش��ادمانگی و فتوحات
جنگ نباش��د .ای کاش مدیران فرهنگی ما دیگر برطبل س��روده
واضافهک��ردن قطر کتاب جنگ نکوبند و اجازه دهند این موضوع
نيز مسیر طبیعی خودرا طی كند.
کدام س�روده در عرصه دفاع مقدس بردل شما نشسته
است ؟
نمیشود یک سروده را نام برد ،فضاهاي بسیار متفاوتی مانند شعر
نو ،ش��عر سپید ،شعر کالسیک ،غزل و رباعی وجود دارد .نمیتوان
یک سروده را به عنوان شعر ماندگار و شاهکار تاریخی بیان کرد.
تعريف شما از شاهكار چيست؟
منظور از شاهکار تاریخی ،منظومه ای است که سالها و قرنها
بماند و در حوزه بین الملل ترجمه شود .گفتني است با اين تعريف،
ما ش��اهكار خاصي نداريم و دليل آن نيز اين است كه درآن زمان،
ادبیات در اندازهاي نبود که بتواند آثاري در حد شاهکار خلق کند.
در حوزه رمان و داستان نيز با وجود آنكه توقع فراواني داشتيم ولي
شاهکاری در قالب جهانی خلق نشده است که پیام عمومی برای
ملتها داشته باشد .البته اشاره كنم در حد تاریخ سیاسی مردم
خودمان ،نمونههاي خوبی داريم.
اقدامات صورت گرفته را چگونه ارزيابيميكنيد؟
به نظر من از لحاظ موضوعی ،اقداماتي درباره ریش��ه جنگ انجام
شدهاست که این کارکرد فرهنگی از حیث گره خوردگی با جنگ،
مفهوم اعتقادي دارد و فقط در بین ملتهای شیعه قابل توسعه
است .مانند شکلی از ادبیات که در حزب ا ...لبنان بهوجود آمد؛ این

ملتی را از یاس ،ناامیدی ،س��رخوردگی وشکس��تهای پیاپی
سالهای زياد ،نجات و به سمت باال سوق دهد .اما امروزه شعر
اینگونه نبوده و از سرچشمه های عظیم گذشته خبری نیست.
شاعران نمی توانند در آن اندازه ظهور كرده وکارهای درخشان
خلق کنند .شعرا به اندازهای که حد آنهاست ،رعایت اخالقیات
میکنند .بس��ياري از شعرا زندگی اجتماعی مردم را برای مردم
تعریف می کنند ولی آنچه در حوزه فرهنگ الزم اس��ت را در
آثارشان قرار نمی دهند.

انگیزهای شعر بیشتر جوششی
است؛ با کوشش نمیشود یک
موضوع را در شعر دوبار تعریف
کرد .درواقع گزارش نویسی،
تاریخی نویسی و رمان نویسی
قالبهايي هستند ك بیشتر جوانان
را به سمت دفاع مقدس
هدایت میکنند

نوع ادبیات ،خاص ملتی است که ایدئولوژی و اندیشه دینی را با
آن موضوع اجتماعی پیوند می زند و متاسفانه کارکرد جهانی پیدا
نمی کند .ما در اين سالها بهرههای ایدئولوژیکي و دینی بردهایم و
با احساسات انسانی به جنگ نزدیک نشدیم و با اين روند ،طبيعي
اس��ت كه اين نوع ادبیات در بین خودمان بسيار موثر و مهم باشد
اما پیامی ک��ه بتواند ملتهای دیگر را درگیر عواطف کند ،ندارد.
به هر حال باید بپذیریم بيشتر آثار جنگ ،بامعنویات واعتقادات ما
پیوند داشت ه و با اين حال ،انتقال این تجربيات به ملتهای دیگر
کار دشواری است.
چگونه ميتوان از پتانس�یل ش�عر برای تقویت فرهنگ
درجامعه استفاده کرد؟
یکی از پله های فرهنگی شعر است؛ اگر شعر خودش را تهذیب
کند ،فرهنگ نيز تهذیب میش��ود ولي در روزگار ما ش��اعران،
افرادي نیستند که بتوانند یک تنه جامعه را عوض کنند .شاعران
فقط بازتاب دهنده مفاهیم جامعه هس��تند .در قدیم ،ش��اعران
یک تنه جامعه را عوض میکردند؛ یک شعر شکوهمند ،حماسه
خلق میکرد و جابهجايي عظیمی صورت می گرفت .براي مثال
منظومه فردوس��ی را ميتوان نام برد كه خلق این اثر توانس��ت

در شعر دفاع مقدس نيز اينگونه بود؟
در شعر جنگ نیز تاحدودي این اتفاقات رخ داد .موضوعات اخالقی
جنگ مثل فداکاری ،ایثارو مس��ائلی که نياز فرهنگ بود را دربر
داش��ت و تاثیر خود را نيز گذاشت .فکر میکنم زندگی افرادی که
از جنگ آمدند تحت تاثیر ادبیات جنگ ،از حیث قناعت وسادگی
بسيار متفاوت بود ولي کم کم نسلها عوض شدند؛ آن فرهنگ تا
حدودي رو به فراموش��ی گذاش��ت و نبايد اجازه داد اين اتفاق رخ
دهد .بي شك تفاوت زندگی در دهه  60با دهه  70را می توانیم
تاثیرگذاری ادبیات جنگ بدانیم.
چه موانعی بر س�ر راه ترویج فرهنگ شعر دفاع مقدس
وجوددارد؟
موانع بر س��رترویج ش��عر فراوان است .بخشی برمیگردد به اینکه
ش��اعران ،اتحادیه مس��تقل ونیرومندی ندارند .گاهي ش��اعران،
ماموریتی کار كرده و نظام فرهنگی ونهادهایي برای ايشان وظایفی
تعریف میکنند .اساسنامهها بر مبنای تعریف نهادها شکل میگیرد.
براي مثال اگر شهرداری موقعیتی ایجاد میکند ،توقعاتی از ادبیات
دارد! شعر تنها باید درراستای آن توقعات حرکت کند؛ بنابراين شعرا
خودشان کارگردان صحنه ادبی نیستند و متاثر از امکاناتی هستند
که برایشان فراهم میشود .از طرفي ،شعر گردش اقتصادی قوی
ندارد و مثل موسیقی وسینما نیست که بتواند مستقل ادامه حیات
بدهد .ش��عرا برای ادامه حیات نیاز به حمایت دارند و حمایت هم
بدون ماموریت امکان پذیر نیست .بنابراين در این شرایط ،شعرهای
که ب ه وجود می آید اغلب تاثیر كميدارند .شاعر خالق و جسور که
با شهامت بتواند در جامعه تاثیر بگذارد و مصونیت فکری ،اعتقادی
وکاری وشغلی داشته باشد ،كم است.
در دفاع مقدس ،شعر و ادبیات چگونه به کمک آمدند؟
اولین ش��اخه هنري حاضر در صحنه جنگ ،ش��عر بود .تاحدودي
بيشتر ش��عرها حاصل روایت مستقیم شهدا بود زيرا بیشتر شعرا
تجربه زندگی در جنگ را داش��تند .مثل من كه سالها از نزدیک
جنگ را لمس و ش��عرهایم را ازجنگ ش��روع کردم .بنابراین شعر
پیش از نقاشی ،داستان و سینما و پیش از تمام قالب های هنری
خودش را به صحنه های جنگ رساند و راوي جنگ بود.

كودك و ايثار

رهبرنوجوان

استادايثار

سهام خیام ،دختر  12سالهای بود که در شهر هویزه زندگی
میکرد .او باهوش بود و دوره دبستان را با موفقیت به پایان
رساند و با اشتیاق در کالس اول راهنمایی ثبتنام کرد؛ ولی
به علت آغاز جنگ و اشغال شهر ،نتوانست به مدرسه برود.
سهام از اینکه شهر و مدرسهاش را در چنگ دشمن میدید،
آرام و قرار نداشت و با پرتاب سنگ ،دشمن را آزار میداد.
سرانجام در پانزدهم مهرماه  ،1359رگبار گلوله اشغالگران،
سهام را به آغوش خدا رساند.

محم��د حس��ین فهمیده ،نوج��وان ف��داکاری بود که
نارنجک به کمر بس��ت و در زیر زنجیر تانک دش��من،
جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک
ایران اسالمي جلوگیری کند.
هنگام��ی که خبر ش��هادت دلیرانه او پخش ش��د،
ام��ام خمینی(ره) فرمودن��د« :رهبر ما آن طفل 12
س��الهای اس��ت که با نارنج��ک ،خ��ود را زیر تانک
دشمن انداخت».

حسن امیدزاده ،معلم فداکاری بود که در یک واقعه
آتشس��وزی ،جان دانشآموزان را نجات داد .وقتی
بخ��اری کالس ،آتش گرفت و دودک��ش آن افتاد،
دانشآموزان در میان شعلههای آتش و دود ،گرفتار
ش��دند .این معلم ش��جاع و فداکار ،جان خود را به
خطر انداخت و عدهای از دانشآموزان را نجات داد.
اين اس��تاد فداكار س��رانجام در تاري��خ  28تيرماه
 1391به ديار باقي شتافت.

ويژه نامه
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معجزه ايثار
در پيدايي ادبيات جنگ
حيدر رحيمي
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بسیاری از انسانها جنگ را منفورترین واژهها ميدانند ليكن
ب��ا این حال اين موض��وع پدیدهای انس��انی ،یعنی 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 باالترین حد خود
میرس��ند .این حجم از احساسات ،جنگ را به پدیدهای نادر
برای اندیشه ،تفکر و نیز ادبیات ،تبدیل کرده است.
بس��یاری از برتری��ن آثار ادب��ی و هنری ،نگاه��ی معطوف به
جنگ -چ��ه هواخواه جن��گ و چه ضدجنگ-داش��تهاند؛ از
ایلیاد هومر یا شاهنامه فردوسی که سربه سر حدیث جنگ و
جنگآوران اس��ت ،تا «وداع با اسلحه» ،که رمانی است مدرن
از روابط انسانی در بطن پدیده جنگ.
ميدانيم كه سایه شوم جنگ ،شوربختانه در انتهای تابستان
س��ال  59بر این مرز و بوم و ساکنان بیگناهش تحميل شد و
صدام ،از آش��وب اجتماعی پ��س از بزرگترین انقالب جهان،
سوءاس��تفاده کرد و آتش یک��ی از طوالنیترین درگیریهای
ق��رن بیس��تم را برافروخ��ت؛ ام��ا آت��ش جنگ بنا ب��ه روال
همیشگی ،در کنار س��وزندگی بیرحمانهاش ،روشناییهایی
نیز با خود داش��ت .ظهور معج��زهوار انبوهی از مصادیق ایثار
و از جان گذش��تگی و باالترین مراحل سلوک عرفانی و قرب
حق ،در سنگرها و خاکریزهای مرزهای غربی و جنوبی ایران،
برای بس��یاری چونان دروازههای بهش��تی موعود بود که در
دل جهنم کارزار ،گش��وده شده بود و این حدیث را بازگفتن،
برای بس��یاری از آنان��ی که تجربه آن را داش��تند ،دغدغهای
است بیپایان.
میت��وان «زمی��ن س��وخته» احمد محم��ود را اولی��ن رمان
مطرح با محوریت دفاع مقدس دانس��ت .وی پیشتر با نگارش
«همس��ایهها» ،چیرهدس��تی خود را در خلق فضاهای رئال،
نش��ان داده بود و با تس��لط بر زبان پیراسته فارسی و به دور
از اشتباهات فنی و لغوی بس��یاری از نویسندگان عجول ،اما
مدعی قبل از انقالب ،جایگاهی مناس��ب را در نثر داس��تانی
فارسی از آن خود ساخته بود .یکی از نقاط قوت کار محمود،
اصالت خوزس��تانی وی اس��ت و اینکه این بالی خانمانسوز
جنگ ،ابتدا همین مناطق را درگیر کرده بود.
زمین س��وخته ،حاصل تجربه مستقیم احمدمحمود از حضور
در مناطق جنگزده است .خودش در این باره گفته است:
«وقتی خبر کشتهش��دن برادرم را در جنگ شنیدم ،از تهران
راه افت��ادم رفتم جنوب .رفتم سوس��نگرد .رفتم هویزه .تمام
این مناطق را رفتم .تقریبا نزدیک جبهه بودم .وقتی برگشتم،
واقع��ا دل��م تلنبار ش��ده بود .دی��دم چه مصیبت��ی را تحمل
میکنم؛ اما مردم چه آرامند؛ چون تا تهران موش��ک نخورد،
جنگ را حس نکرد .دلم میخواست الاقل مردم مناطق دیگر
ه��م بفهمند که چه اتفاقی افتاده اس��ت .همی��ن فکر وادارم
کرد که زمین س��وخته را بنویس��م» .این اثر به سنخ بسیاری
از آث��ار آن دوران ،رنگ و بویی حماس��ی دارد و با این حال،
اثری از سفارش��ی بودن و تصنع در آن به چشم نمیخورد و
ب��ه همین دلیل ،از آثار ش��اخص دوران ابتدایی دفاع مقدس
قلمداد می شود.
همچنين«نخل های بی س��ر» ،نوش��ته قاسمعلی فراست نیز
از آثار ش��اخصی اس��ت که درونمایهای همدالنه و حماسی با

مدافعان خونین ش��هری دارد و از سوی نویسنده به بچههای
س��پاه خرمشهر و سایر مردم صمیمی این خطه ،تقدیم شده
است.
با گذش��ت زمان در کنار این نگاه حماس��ی ،نگاه به اصطالح
روش��نفکرانه و ضد جنگ نیز کم ک��م پای خود را به ادبیات
بازکرد .جریان روش��نفکری که از هم��ان ابتدا ،راه خود را از
انقالبی که بر مبنای آرمانهای دینی بنا ش��ده ،جدا میکرد،
در ادام��ه ،پدی��ده دفاع را با جنگ طلبی مترادف دانس��ته تا
جایی که ب��ه دلیل نگارش زمین س��وخته ،بر احمد محمود
تاختند و وی را به جنگطلبی متهم کردند و وی در پاس��خ
گف��ت« :من تا لحظهای که حس کنم دش��من در خاک من
اس��ت ،معتقدم باید جنگید» .در کنار نویسندگان حرفه ای،
جریان به وجودآمده توسط حوزه هنری ،شاید پررنگترین و
چش��مگیرترین جریان ادبی دفاع مقدس است .فعاالن حوزه
هنری ،جمعی از جوانان پرش��ور و انقالبی بودند که با خالی
دیدن میدان از نویس��ندگان حرفهای و پشتکردن جریانات
روش��نفکری ،خود آس��تین همت باال زدند و رس��الت روایت
فت��ح را کمتر از خود فت��ح ندیدند .با این حال ،بس��یاری از
آث��ار حوزه هنری در اوای��ل کار ،با وجود برخاس��تن از روح
و احساس��ات پاک ،کمتر از نکات فنی و اس��تانداردهای الزم
ادبی ،برخوردار بودند.
گفتني اس��ت بس��یاری از آث��ار مطرح ادبی جن��گ ،پس از
پذیرش قطعنامه و پایان جنگ ،به بار نشستهاند.نویسندگان
حوزه هنری ،برخوردار از تجربه مس��تقیم حضور در جنگ و
تنفس با رزمندگان و زیس��ت در فض��ای جبههها و با تالش
برای آموختن فنون نویس��ندگی ،قلم به دست گرفتند و پس

از مدته��ا چالش با قلم و کاغذ و
آزمون و خطاهای بسیار ،آثار فاخری در
ادبیات دفاع مقدس آفریدند.
مرتضی س��رهنگی ،مجتبی رحماندوست ،بایرامی،
حبی��ب قیصری و حبی��ب احمدزاده ،نامهای آش��نایی
در این عرصه هس��تند .همچنین احمد دهقان خالق یکی
از ش��اخصترین آثار این حوزه اس��ت« .س��فر به گرای 270
درجه» وی ،رمانی تلخ و شیرین و واقعگرایانه است.
داس��تانها ابتدا فرمی س��اده و تک خطی داشتند و اغلب در
فضای��ی واقعنمایان��ه به پیش میرفتند؛ اما با باال رفتن س��ن
نویسندگان و پیشرفت در فنون نویسندگی و رسوب تجربیات
جنگ در نفس نویسندگان و درونیشدن وقایع سابقا بیرونی،
کمکم آثاری س��ر برآوردند که دیریابتر و درونیتر از گذشته
بودند .این اتفاق ،سبب شد که ادبیات جنگ به سبد کتاب آن
دسته از کتاب خوانان حرفهای افزوده شود که دستنوشتههای
ساده و خاطرهگونه ،ایش��ان را اقناع نمیکرد .فراموش نکنیم
ک��ه ژان��ر خاطرات ،هن��وز ه��م مهمترین ش��اخه ادبی دفاع
مقدس اس��ت و خاطرات مکتوبی نظیر «دا» از پرفروشترین
کتابهای تاریخ نثر فارسی محسوب می شود«.ارمیا» نوشته
رضا امیرخانی ،رمانی اس��ت در قالب نامههای رد و بدل شده
میان ش��خصیت های قصه و اثری اس��ت موف��ق در این گونه
تجربههای نو« .ش��طرنج با ماش��ین قیامت» ،نوش��ته حبیب
احمدزاده ،از دیگر آثار موفق دوره متاخر اس��ت؛ داستانی که
ب��ا دو امریه نظامی ارتش عراق آغ��از و پایان مییابد و عالوه
بر برخورداری از وجوهی فلس��فی ،س��بک روایی درخشانی را
در فص��ول انتهایی به تصویر میکش��د ک��ه بیاغراق در میان
بسیاری از داس��تانهای ایرانی ،بی نظیر اس��ت؛ تا جایی که
عبدالعلی دس��تغیب ،این اثر را برترین اثر دفاع مقدس در 25
س��ال اخیر دانسته است .این اثر به دس��ت «پاالسپراکمن»،
اس��تاد آمریکایی زبان و ادبیات فارسی ،به انگلیسی برگردانده
شده است« .عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک» ،نوشته
حسین آبکنار نیز از آثار ساختارشکن محسوب می شود .رمان
پرطرفدار «ب��ی وتن» رضاامیرخانی را نی��ز نمی توان جدا از
جری��ان جنگ قلمداد کرد .قهرمان داس��تان ،هنوز در حال و
هوای جنگ و خس��ته از مناسبات جامعه با رزمندگان دیروز،
به ناگاه خود را اسیر دست سرنوشت و در قلب ایاالت متحده
می یابد و در دل مدرنیته بیرحم ،صفای دوس��تان همسنگر
س��ابقش را می جوید و نوعی سلوک معنوی را می پیماید تا
بداند که جا ماندنش از قافله ش��هدا ،چه علتی داشته است .با
این همه ،هنوز انتظارها برای خلق یک اثر ادبی «جهانی» در
حوزه ادبیات دفاع مقدس ،ادامه دارد.

برخي كتابهاييكهموردتفقدرهبرمعظمانقالبقرارگرفتهاند

درنگيبربزمجنون
رهب�ر فرزانه انقالب اسلامي ،حضرت
آی�تاهلل خامن�های آن گون�ه ك�ه خود
اش�اره کردهان�د از س�الها پی�ش از
انقالب اسلامی در بس�یاری از مواقع،
یادداش�تها ي�ا نکتههاي�ی را درب�اره
کتابهاي�ي که مطالع�ه میکردهاند در
حاش�یه صفحات آغازین ی�ا پایانی آن
کتابها مینوشتهاند .این عادت حسنه
و س�نت کتابخوانی ایشان بنابر شواهد
بس�یار تاکنون ادامه یافته است .ايشان
در بسیاری از بیانات و پیامها و از جمله
در یادداش�تها و تقریظ�ات مربوط به
دف�اع مقدس ،اين دوران را منبع عظیم
و گنجین�ه ارزش�مندی ب�رای تاری�خ
دانس�تهاند و هنرمندان ،نویس�ندگان
و اصح�اب فرهن�گ و ادب و هن�ر را به
کاوش در ای�ن مع�دن و دنب�ال ک�ردن
رگههای گرانبه�ای مفاهیم و معنویات
و ارزشه�ای اسلامی و انقالبی دعوت
کردهاند .در اين جا ،برخی از آن نوشتهها
و نيز س�خناني كه در جمع نویسندگان
و اه�ل فرهن�گ و ادب ت�ا رزمندگان،
ایثارگران ،و خانواده معظم ش�هدا بیان
شده و صرفا مربوط به آثار مکتوب دفاع
مقدس بوده عرضه ش�ده و اميد اس�ت
ذكر آنها ،مش�وقي براي مطالعه هرچه
بيشتر اين آثار توس�ط عالقهمندان به
اين مقط�ع از تاريخ پرفراز و نش�يب و
افتخارآميز ميهن اسالميمان باشد .الزم
به ذكر است ،تقريظات و اشارات ايشان
ش�امل  47اثر شده اس�ت كه در اينجا
تعدادي از آنها ذكر ميشود.
فرهنگ جبهه
نویسنده :سید مهدی فهیمی

تاکنون  60عن�وان کتابهای «فرهنگ
جبه�ه» در اختیار مخاطبان قرار گرفته
اس�ت که ش�امل« :گزی�ده نوش�تاری
فرهنگ جبهه»« ،گزیده رفتاری فرهنگ
جبهه»« ،گزیده گفتاری فرهنگ جبهه»
و «گزیده تعلیقات فرهنگ جبهه» است.

«وقت��ی که جل��د اول کتاب ش��ما ،فرهنگ
جبهه ،درآمد ،طبعا به طور عادی ،مثل بقیه
منشوراتی که پیش من می آورند ،نشستم آن
را خواندم .این کتاب از بس من را جذب کرد،
تا آخرش خواندم .بعد دیدم این کافی نیست،
به خانه بردم و گفتم همه بنشینید این کتاب
را بخوانید! در جمع خانواده ،جاهایی از کتاب
را خود بازکردم و خواندم .گفتم که این کتاب
اصال باید در فضای خانهها باش��د و همه باید
آن را همیشه داشته باشند.
شما اصطالحات کتاب فرهنگ جبهه را جمع
کردی��د؛ این اصطالحات خیل��ی ارزش دارد.
مجموعه آن به صورت یک ماده خام تاریخی
و به صورت یک سند تاریخی ،االن در اختیار
ماست .براساس سند تاریخی ،کارهای گزارشی
فراوانی ممکن است انجام بگیرد .چقدر خوب
است آن کس��انی که فیلم میسازند ،یا قصه
مینویسند ،یا ش��عر میگویند ،یا نمایشنامه
مینویسند ،از این نوشتهها و این اسناد استفاده
کنند.آن وقت کارآیی این نوشتههای شما به
حد نهایت میرسد که در ادبیات و در هنر رایج
مربوط به جنگ بیاید و به خورد آنها برود.»...

ادبيات
دفاع

هش��ت س��ال دفاع مقدس دارای ظرفیت
تولی��د ه��زاران کتاب ب��ه منظ��ور انتقال
فرهنگ و ارزشهای اس�لامی و انقالبی به
جامعه و جهان است.»...
پایی که جا ماند
نویسنده :سید ناصر حسینیپور

خاط�رات دوران اس�ارت نويس�نده
اس�ت و او کت�اب را به ولی�د فرحان،
ش�کنجهگری که از هیچ فرصتی برای
آزار و اذی�ت او غاف�ل نمیماند تقدیم
کرده است.

من زنده ام
نویسنده :معصومه آباد

کتاب ش�رح خاطرات نويسنده از چهار
س�ال اس�ارت اس�ت .کت�اب از دوران
کودک�ی آغ�از میش�ود و ت�ا روزهای
انقالب اسلامی ،دفاع مقدس و اسارت
ادام�ه مییابد .خانم آباد در این کتاب با
صراحت بی�ان و توصیفهایی دقیق از
شکنجهها و سختیهای روزهای اسارت
سخن میگوید.

«کتاب را با احساس دوگانه اندوه و افتخار
و گاه از پش��ت پ��رده اش��ک ،خواندم و بر
آن صب��ر و همت و پاک��ی و صفا ،و بر این
هنرمندی در مجس��م ک��ردن زیباییها و
زشتی ها و رنج ها و شادیها آفرین گفتم.
گنجین��ه یادها و خاطرهه��ای مجاهدان و
آزادگان ،ذخیره عظیم و ارزش��مندی است
که تاریخ را پربار و درس ها و آموختنیها را
پرشمار می کند .خدمت بزرگی است آنها
را از ذهنها و حافظه-ها بیرون کش��یدن و
به قلم و هنر و نمایش سپردن .»...
پا به پای باران
نویسندگان :هدایت اهلل بهبودی
مرتضی سرهنگی

کتاب مش�تمل بر دو گزارش مش�ترک
از شهر خرمش�هر در سالهاى  ۱۳۶۷و
 ۱۳۶۸و پارهای رخدادهای جنگ ایران و
عراق است .نویسندگان به شرح حضور

خ�ود در مناطق جن�گزده پرداخته و
از خاط�رات عملیاته�اى فتحالمبی�ن
و بیتالمق�دس و از ش�هدایى چ�ون
جهانآرا ،محسن صفوى ،بهروز مرادى...
ودکتر چمران یاد كردهاند.

«این هر دو نوشته ،گویا ،پر سوز ،دردمندانه
و هنرمندانه اس��ت .دست این عزیزان درد
نکن��د که درد دل غریبانه یک ش��هر ،بلکه
یک ملت را چنین پرمهر و دلس��وز ،روایت
میکنند ـ تاریخ ما بعدها نه فقط خرمشهر
و جوانه��ا و پدر و مادره��ای مقاوم آن را،
ک��ه این دلها و وجدانهای بیدار و حقجو
و حقگ��و را نیز ،س��تایش خواه��د کرد که
نگذاش��تند قصه جهادی به آن عظمت در
الب��ه الی یاوه گوئیها و ه��رزه درائیهای
زمانه گم شود.»...
دا
نویسنده :سیده اعظم حسینی

خاطرات دختر  ۱۷س�الهای اس�ت که
 ۲۰روز از  ۳۴روز حماس�ه خرمشهر را
در این ش�هر به عنوان نیروی مقاومت
حضور داش�ته است .بیان عمق فاجعه
در این کتاب گاه آنقدر سنگین است
که قلب انسان را جریحهدار میکند.

«کت��اب دا ک��ه حقا و انصافا کتاب بس��یار
خوب و قابل طرح در س��طح جهانی است،
مرب��وط به بخش کوچک��ی از وقایع جنگ
تحمیلی اس��ت و این نش��ان می دهد که

«تاکن��ون هی��چ کتاب��ی نخوان��ده و هیچ
س��خنی نش��نیدهام که صحنههای اسارت
نامردمان بعثی عراق
مردان ما در چن��گال
ِ
را ،آن چن��ان ک��ه در این کتاب اس��ت به
ِ
روایت
تصوی��ر کش��یده باش��د .این ی��ک
اس��تثنايی از حوادث تکان دهنده است که
روحی
از س��ويی صبر و پایداری و عظمت
ِ
جوانمردان ما را ،و از س��وی دیگر پَس��تی
ِ
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 میگذارد و
او را مبه��وت میکند .احس��اس خواننده،
از یک س��و شگفتی و تحس��ین و احساس
عزت اس��ت ،و از س��وی دیگر غم و خشم
و نفرت.»...

جشن حنابندان
نویسنده :محمدحسین قدمی

«جشن حنابندان» شامل دو گزارش از
دو عملیات در مناط�ق جنوب و غرب
کشور است که نويسنده این گزارشها
را از میان خاطرات رزمندگان «لش�گر
 ۲۷محمد رس�ول اهلل(ص)» گردآوری
كرده و به سفارش شهید سید مرتضی
آوین�ی و ب�رای مجموع�ه روایت فتح
نوشته شده است.

«روز و ش��بی چن��د در لحظههای پیش از
خ��واب ،در فضايی عطرآگی��ن و مصفا و در
مع��راج ش��ور و حالی که س��طور و کلمات
نوران��ی این کتاب ب��ه خوانن��د ه خود عطا
میکند ،س��یر کردم و خدا را سپاس گفتم،

ويژه نامه
هفته
دفاع مقدس
مهر 1396
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هم ب��رآن قطر ه عش��قی که در ج��ان این
نویس��نده افکنده و چنین زالل اندیش��ه و
ذوقی را بر قلم او جاری ساخته است ،و هم
بر آن دست قدرتی که نقشی چنان بدیع و
یکتا بر صفح ه تاریخ معاص��ر پدید آورده و
صحنههايی که افس��انهوار از ذهن و چش��م
بش��ر این روزگار بیگانه اس��ت ،در واقعیت
زندگی این نس��ل از ملت ای��ران نقش زده
است .بیش��تر فضیلتهايی که تاریخ انسان
را زیور بخش��یده و آرایش داده و مش��عل و
راهنمای افراد بش��ر ش��ده اس��ت محصول
لحظ ه پرباری از زندگی یک یا چند انس��ان
است ،صبر ،زهد ،امتناع ،گذشت ،شجاعت،
ص��دق ،ایث��ار..،و هم ه فضايل بش��ر که در
سرگذش��ت او می بینیم از این قبیل است.
هزاران لحظ ه پربار در هر روز و شب حماسه
هشت سال ه ملت ایران مکنون است و هرکه
با نگاهی هنرمندانه آنها را ببیند و با قلمی
هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار کند و پیش
از اینها ،با توفیقی الهی به این همه دس��ت
یافته باشد ،مشعل رهروان معراج انسانی را
جانمایه و فروغ بخشیده است ،و این کتاب
و نویسندهاش در آن زمرهاند».
خط فکه
نویسنده :سید محمد شکری

خاطرات و یادداش�تهای ش�هید سید
محمد شکری از جبهه های فکه ،مهران،
فاو و شلمچه است .نویسنده ،دانشجوی
رش�ته پزش�کی بوده و در میدان های
نبرد هم امدادگری می کرده و سرانجام
به شهادت رسيده است.

«این س��ندی ارزش��مند از اوض��اع جبهه و
خوی و خصلت بس��یج اس��ت .این حرفها
برای م��ردم دنیای م��ادی و ظلمانی ،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��کاف این نوش��ته بر
ارزش س��ندی آن میافزاید ،و ش��هید عزیز
نویس��ند ه ای��ن خاطرات با این نوش��ته نیز
بخش��ی از فضای مصفای روح بس��یجی را
مجسم میکند.»...
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دسته یک
نویسنده :اصغر کاظمی

کتاب درب�اره رزمن�دگان نوجوانی از
گردان حمزه(ع) اس�ت که قصد دارند
در ج�اده ف�او ـ امالقص�ر عملیات�ی
انجام دهند و حوادث زیادی را از س�ر
میگذرانن�د .نکته جالب ای�ن کتاب،
ش�نیدن برخی از صحنههای جنگ از

چند ن�گاه متفاوت و با روایات مختلف
اما در نهایت یکسان است.

«من یک کتابی را اخیرا خواندم که ش��رح
چند روز در حول و حوش یکی از حمالت
ماس��ت؛ از زب��ان افراد باقی مان��ده از یک
دس��ته ... ،این نویس��نده و محقق بسیار با
ذوق ،که حقا و انصافا این جور کارها بسیار
با ارزش اس��ت ،رفته جزو جزو مطالب را از
زبان آن افراد گرفته که یک کتاب ششصد
هفتصد صفحهای ش��ده .ما فقط میشنویم
عملی��ات فاو .خیل��ی از کارهای مهمی هم
که در این عملی��ات انجام گرفته ،اینها را
همینط��ور از رو میدانی��م :از اروند عبور
کردن��د ،ف��او را گرفتن��د ،کارخانه نمک را
فتح کردند ،فالن کار را کردند .ما کلیات را
میدانی��م؛ اما اینکه در این قدم به قدم چه
گذشته ،دیگر اینها را نمیدانیم.»...

جنگ پابرهنه
نویسنده :رحیم مخدومی

اين كتاب ش�امل ۲۴خاط�ره از مقاطع
مختل�ف جنگ از جمل�ه عملیاتهای
والفج�ر  ۸و کربالی  ۵اس�ت .کتاب به
زیبایی دشواریهای زندگی رزمندگان
در دوران دف�اع مق�دس را بیان کرده
است .هر خاطره با آیهای از قرآن آغاز
میشود .آیهای که ارتباط و همبستگی
معنایی با خاطره دارد.

«این انعکاسی از رنجهای مردم پابرهنه است
که بهخصوص در مقایسه با فداکاری همین
مردم ،بس��ی جان��کاه و تل��خ و ناپذیرفتنی
مینمای��د .و وقتی روح لطیف و حساس��ی
منظره این هر دو را به چشم دیده بلکه با آن
زیس��ته باشد ،با زبانی به همان تلخی آن را

روایت میکند .و البته توسن خیال اهل هنر
همیشه و در همه میدانها از واقعیت پیشی
میگیرد .در روایتهای دیگر از همین جبهه
و هم��ان خط و در مقابله با همان دش��من،
چیزی از همه برجستهتر است و شیرینتر،
و آن ،تواضع و چن��دان ندیدن کار خود در
مقاب��ل کار دیگرانی که ـ ب��اری ـ آنان نیز
در جبهههاي��ی دیگر اما ب��از در برابر همان
دش��من و به عشق همان خدا ،تالشی کرده
و عرق��ی ریختهان��د ،اگرچه خط��ر در همه
میدانها یکس��ان نیس��ت و همه کسانی را
که فیض آن جبه��ه را نبردهاند ،اهل دنیا و
دلبسته به تعلقات آن ندانستن ،و زحمت و
مرارتی را که خود برای خدا بردهاند بر س��ر
دیگران خرد نک��ردن .و این صفت پاکان و
پارسایان است.»...
زنده باد کمیل
نویسنده :داوود امیریان

ش�رح دالوریه�ای گ�ردان کمی�ل در
مناطق حساس جنگی از جمله مهران،
کرخه و شلمچه است و توسط یکی از
رزمندگان گردان که از نزدیک ش�اهد
وقایع بوده نوشته شده .او در این کتاب
به توصی�ف احوال معن�وی رزمندگان
پرداخت�ه و گذری به صحنههای رزم و
شهادت آنان زده است.

«از این نوشته عطر اخالص به مشام میرسد.
وچه زیباس��ت که روایت صحنههايی که از
اخالص و ایثار سرش��ار اس��ت ،نیز از س��ر
اخالص باش��د .نویس��نده فروتنانه خود را
غالبا در پش��ت یاران شهیدش پنهان کرده
است .خوش��ابهحال این جوانان نورانی که
در یکی از استثنايیترین فرصتهای الهی

در تاری��خ ،بیش��ترین به��ره را بردند و به
م��دد اراده و ایمان و ف��داکاری ،به مدارج
عالی انس��انی رسیدند .این کتاب همچنین
بهخاطر شیرینی زبان روایتش و طنزی که
در خیلی جاها نمک نوش��ته کرده اس��ت،
از بعض��ی دیگ��ر از خاطرهه��ای مکتوب،
خواندنیتر است.»...
عباس دست طال
نویسنده :محبوبه معراجی پور

خاط�رات عباس�علی باق�ری ،یکی از
صنعتگران�ی اس�ت ک�ه در جبهههای
دفاع مقدس حضور فعال داش�ته و به
جای گرفتن اس�لحه در دس�ت ،آچار
و پیچگوش�تی در دس�ت گرفته است.
در صفحه تقدیمی کتاب نوش�ته شده
اس�ت :تقدیم به همه بسیجیان فنی و
تعمیرکار!

«ای��ن کاری که اخیرا ش��روع ش��ده که از
ش��ماها با ای��ن جزيیات و ری��زه کاری ها
خاط��رات میگیرن��د ،این ه��م کار خیلی
خوبی اس��ت .ما دو جلد از این کتاب های
ش��ما را خواندیم ،یکی کت��اب آقای بنايی
را خوان��دم یکی هم کت��اب این حاج آقای
عباس دست طال را که مفصل و با جزيیات
خوان��دم .خیلی خوب بود انصافا ،مخصوصا
کتاب ایشان .هم مطلب در آن زیاد بود هم
آثار صفا و صداقت در آن کامال محس��وس
بود و انسان میدید.»...
نورالدین پسر ایران

کتاب مربوط به خاطرات سید نورالدین
عافی اس�ت؛ پسری  16س�اله از اهالی
روس�تای خنجان در حوال�ی تبریز که
مانند دیگر رزمندگان نوجوان با تالش
و زحم�ت ف�راوان رضای�ت والدین و
مسئوالن را برای اعزام به جبهه جلب
کرد و تنها س�ه ماه پس از آغاز جنگ
به جبهههای نبرد رفت.

«ای��ن نیز یک��ی از زیباترین نقاش��یهای
صفح��ه پُرکار و اعجازگونه هش��ت س��ال
دف��اع مق��دس اس��ت .ه��م راوی و ه��م
نویس��نده حقا در هنرمندی ،س��نگ تمام
گذاشتهاند .آمیختگی این خاطرات به طنز
و ش��یرینزبانی ک��ه از قریح��ه ذاتی راوی
اندیش��ی
برخاس��ته و با هنرمندی و نازک
ِ
نویس��نده ،به خوب��ی و پختگی در متن جا
گرفته اس��ت ،و نیز صراحت و جرات راوی
در بی��ان گوش��ههائی ک��ه عادت��ا در بیان
خاطرهه��ا نگفته میمان��د ،از ویژگی های
برجسته این کتاب است.»...

س
ا
سينه وز ن
یکند؟
کوه باشی ،سیل یا باران  ...چه فرقی م 
یکند؟
سرو باشی ،باد یا توفان  ...چه فرقی م 
مرزها سهم زمیناند و تو سهم آسمان
یکند؟
آسما ِن شام یا ایران چه فرقی م 
قفل باید بشکند باید قفس را بشکنیم
یکند؟
حص ِر «الزهرا» و آبادان چه فرقی م 
مرز ما عشق است ،هرجا اوست آنجا خاک ماست
یکند؟
سامرا ،غ ّزه ،حلب ،تهران چه فرقی م 
هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست
یکند؟
بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی م 
شعله در شعله تن ققنوس میسوزد ولی
یکند؟
لحظۀ آغاز با پایان چه فرقی م 
سید محمدمهدی شفیعی
آه ،ای برادران که مهیای جادهاید
     عزمی گران به کوله خود جای دادهاید
داغ کدام گمشده را جار میزنید   
   ای نامه ها چه پر گله و سر گشادهاید
مبهوتم از دوام سپرهای عشقتان   
  کاینگونه در کشاکش سنگ ایستادهاید
آهستهتر که ما به شما اقتدا کنیم   
  ای تک سوارها که به ظاهر پیادهاید
ای بطن آفتاب حقیقت ،سرایتان
     ثابت شدست روشن و خورشید زادهاید
در آسمان جلوه سبکبار می روید   
  دل را به خانههای زمین جا نهادهاید
نان و پنیر خشک شما آرزوی ماست
    حسرت! قلندران! که چه با حال و سادهاید
محمد حسین حسنی شهرودی

ز آه سینهي سوزان ترانه میسازم
چو نی زمایهی جان این فسانه میسازم
به غمگساری یاران چو شمع میسوزم
برای اشك دمادم بهانه میسازم
پر نسیم به خوناب اشك میشویم
پیامی از دل خونین روانه میسازم
نمیكنم دل از این عرصهی شقایق فام
كنار الله رخان آشیانه می سازم
در آستا ِن بهخون خفتگان وادی عشق
برون ز عالم اسباب ،خانه می سازم
چو شمع بر سر هر كشته میگذارم جان
زیك شراره هزاران زبانه می سازم
ز پارههای دل من شلمچه رنگین است
سخن چو بلبل از آن عاشقانه می سازم
سر وتن و دل و جان را به خاك میفكنم
برای قبر تو چندین نشانه می سازم
كشم به لحظهی شوریدگی بساط «امین »
كنون كه رخت سفر چون كرانه میسازم
مقام معظم رهبری

شعـر
دفاع

عشق بود و جبهه بود و جنگ بود
عرصه بر ُگردان عاشق تنگ بود
هر که تنها بر سالحش تکیه کرد
مادری فرزند خود را هدیه کرد
در شبی که اشکمان چون رود شد
یک نفر از بین ما مفقود شد
آنکه سر دارد به سامان می رسد
آنکه جان دارد به جانان می رسد
دیده ام  ،دستی به سوی ماه رفت
بی سر و جان تا لقاءاهلل رفت
زندگیمان در مسیر تیر بود
خاک جبهه  ،خاک دامنگیر بود
آنکه خود را مرد میدان فرض کرد
آمد از این نقطه طی االرض کرد
هر که ِگرد شعله چون پروانه است
پیکر صدپارهاش بر شانه است
تن به خاک و بوی یاسش میرسد
بوی باروت از لباسش میرسد
دشمنافکنهای بی نام و نشان
پوکه ی خونین شده تسبیحشان
کار هرکس نیست این دیوانگی
پیله وا می ماند از پروانگی
افشین مقدم

بیا و یک شب دیگر حضورت را مکرر کن
تمام لحظههایم را به لبخندی معطر کن
نمی دانم چگونه؟ سنگر و تسبیح و سجاده
برای گفتن آن خاطرات خوب  ،لب تر کن
تو مانند منورهای جبهه روشن روشن
دل تاریک و خاموش مرا لختی منور کن
تو ای زیباترین تصویر سجده در دل سنگر
برایم چفیه و تسبیح و آتش را مصور کن
منم آن مرغ بی بالی که در کنج قفس مانده
بیا و هستیام را با نگاه خویش پرپر کن
اال ای امتداد سجدههایت پشت آیینه
زمین و آسمان تشنه را ،محراب و سنگر کن
و اینک بار دیگر ای حضور روشن فریاد
گلوی زخمی ما را پر از اهللاکبر کن
ملیحه قاصدیان
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ياورايثار

حجتاالسالموالمسلمينمحمدعليانصاري:

زندهنگهداشتنياد شهداوايثارگران
كشوررا بيمه ميكند
تالقي هفته دفاع مقدس و آغاز ماه محرمالحرام سبب شدهاست تا بيش از پيش به ايثار و فداكاري در مكتب اسالم و به ويژه تشيع توجه
كنيم .فرهنگي كه ميتوان آن را يادآور ازخود گذشتگيها و دوري از فردگراييهايي خواند كه پنجرهاي جديد در تاريخ بشريت گشود
و ثابت كرد كه دگرخواهي و فداكاري ميتوان ارزشي بسي واالتر از خودخواهيهاي 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 حجتاالسالم 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 گفتوگو را ميخوانيد.

دفاع مقدس چه دس�تاوردها و ميراثي براي كش�ور و
مردم بهجاگذاشت؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم .باگراميداشت هفته دفاع مقدس كه
يادآور هشت سال مقاومت ،حضور در صحنه ،از خودگذشتگي و
ايثار ملت بزرگ ايران و فرزندان سلحش��ور آنها در برابر دنياي
استكبار بود ،بايد عرض كنم جنگ با وجود اينكه ملت ايران را از
يك دوره حساس پيشرفت در سايه انقالب عظيم اسالمي محروم
كرد و نيروهاي بس��ياري را از تالش براي سازندگي بازداشت و
ضربههاي اقتصادي ،اجتماعي و انساني فراواني بر كشور وارد كرد
اما دستاوردهاي بزرگي در عرصههاي مختلف سياسي ،اجتماعي،
ي عادي،
اقتصادي و فرهنگي به هم��راه آورد كه در موقعيتها 
بيترديد اين عرصهها ناپيموده باقي ميماند.
قدر مسلم ،بخشي از دستاوردهاي دفاع مقدس در حوزه نظامي
بوده است .در اين رابطه ،اشاره به همين موضوع كافي است كه
بدانيم دش��من متجاوز باوجود همه پشتيباني از او نتوانست به
اهداف خود برس��د ،و اين مهم ،نشانگر پيروزي ايران اسالمي و
شكست نظامي دش��منان در آن مقطع بوده است .البته تقويت
بازوه��اي نظامي كش��ور و كس��ب هوش��ياري و آمادگي هاي
روزافزون و امنيت بس��يار خوب امروز كش��ورمان نيز در همين
راستا قابل تامل است.
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ام��ا دس��تاوردهاي دفاع مق��دس ،محدود به تج��ارب نظامی و
پيروزيهاي ميدان جنگ نيست .دس��تاورد مهمتر اين بود كه
مردم ما در آن مقطع نش��ان دادند نس��بت به اسالم و انقالب و
ميهنش��ان ،وفاداري عميق دارند و در برابر دش��منان چون يد
واحده هس��تند و براي دفاع از س��رزمين و باورهايشان ،از بذل
ج��ان نيز دريغ ندارند .مردم در جن��گ ،وحدت ملي خود را در
باالترين درجه به دشمنان اين سرزمين نشان داد و اين هشدار را
دادند كه با اين ملت نمي توان به زبان جنگ و زور سخن گفت.
تولد تفكر بسیجی ،دستاورد ديگر اين دوران بود .داشتن روحیه
بسیجی و توجه به تکالیف و آرمان های الهی و انقالبي به جای
توجه به خواس��ته هاي ش��خصی و منافع ف��ردي از مهم ترین
راهکارهای دوام نظام اسالمي بوده و هست .البته بسیج ،آشکارتر
و مع��روف تر از آن اس��ت كه در اينجا توصیف ش��ود .به تعبير
مقام معظم رهبري ،بس��یجی بودن یعنی فعال بودن ،در میدان
عمل رفتن ،تن به حادثه دادن ،خالص بودن ،برای اهداف متعالی
کارکردن ،سختي ها را تحمل كردن و از لذت ها چشم پوشيدن
و ...براي آنكه اهداف ملي و اسالمي محقق شود .بسیجی آرمانگرا
و با اخالص و با گذشت ،در هر میدانی از ميادين خدمت و دفاع
از كشور ،بي وقفه و سرتا پا شور و شعور حضور دارد.
شكوفایی استعدادها ،خالقیت ،اعتماد به نفس و خودباوری امروز

،،
حديث اول

حديث عشق

حادث�ه ،عجیب و هول آور بود! ق�رار بود آتش نیروهای
خودی ،دشمن را مشغول سازد و ما در پناه آن و سردرگمی
دشمن ،عملیات شناس�ایی را انجام دهیم .اما ناگهان آتش
خودی و دشمن ،توأمان بارید! و این داستان هر شب عملیات
شناسایی بود که دوره می کردیم تاریکی ،شناسایی ،دشمن،
حمله ،منور دشمن و آتش را! آتش دشمن و آتش خودی را!
فقط تقدير او بود که سالم بمانی یا مجروح و شهید بشوي !

در اين كشور نيز از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس است .جریان
عظیم تالش و ابتکار و حرکت در جهت خودباوری و خودکفایی
در سراسر کشور ،جریانی است که امروز حتی مخالفین جمهوری
اس�لامی نيز نمیتوانند منکر آن بش��وند .انقالب و جنگ و باور
امام و رهبري و اشاره ايشان به اينكه « ما مي توانيم» ،توانسته
اس��ت اعتماد به نفس را در ميان مردم و مس��ئوالن و جوانان و
دانش��مندان ما احياكند .امروز در همه میدان ها می دانیم كه
می توانیم و به دنبال این توانستن حركت میكنیم و بهحمداهلل
به مقاصدمان می رس��یم .و به فرموده رهبري« :ملت ایران باید
اعتماد به نفسی را كه به بركت انقالب و به بركت ایستادگی در
میدان پرخطر انقالب به دست آورد و بعد در میدان دفاع مقدس
با هم ه آن مشكالت با ایستادگی خود ،این اعتماد به نفس در او
تقویت شد ،حفظ كند».
شايد بتوان آموزههاي حماسي به ويژه اخالق و سيره رزمندگان
و تحول عظيم در حوزه فرهنگ اين ملت و جوانان اين كشور و
بروز روحيات متعالي و منش اس�لامي رزمندگان و ايثارگران را
نيز از جمله دستاوردهاي و بلكه زيباييهاي دفاع مقدس به شمار
آورد .امام راحل (ره) ،بزرگترين دستاورد دفاع مقدس را تحول
روحي و معنوي در جامعه ميدانستند .ايثار و فداكاري ،برادري،
قناعت و سادهزيستي ،انفاق و باالخره حقطلبي و شهادتطلبي،

و قس�مت بود که به آتش دشمن یا آتش خودی سرنوشتت
رقم بخورد!

حديث دوم

اصال بعضی چیزها ،بعضی کارها ،بعضی واژهها ش�وخی
بردار نیست! مثل میدان نبرد! بعضی کارها با معیارهای مادی
سنجیده نمیشود! مثل میدان نبرد! بعضی کارها فقط خلوص
و یکرنگی را ميطلبد! مثل می�دان نبرد! بعضی کارها فقط
از سر عشق انجام می ش�ود! مثل ایثار! بعضی کارها سرباز

از جمله ارزشهايي بود كه ميتوان از آن به عنوان ميراث انقالب
اس�لامي و دفاع مقدس ياد كرد .همچنين دفاع مقدس ،تاثيري
مس��تقيم در حوزه هنر و ادبيات كشور نيز داشته است و فضاي
ذهن��ي اهالي فرهنگ و ادب و هنرمندان را تحت تاثير و تصرف
خود درآورد و زمين ه مناس��بي براي كار و خلق آثار ش��اخص و
پرمعنا و ماندگار فرهنگي و هنري فراهم ساخت.
در حوزه هاي اقتصادي نيز دس��تاوردهاي بس��ياري داشته ايم،
همچنان كه در حوزه هاي سياسي به گونه اي كه ايران اسالمي
هم اكنون نقش تعيين كننده اي در منطقه دارد .همه اينها از
دس��تاوردهاي 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 یکی از مهمترین اموری که نوجوانان و جوانان را برای
رسیدن به بزرگی و آقایی مهیا می سازد ،تربيت مي كند و زمينه
ساز رشد ش��خصیت آنها می شود ،درك و تفهيم مفهوم ایثار
و دگرخواه��ي به آنها و ترويج اين خصلت نيكوس��ت .پرورش
فردی است که تنها به خویشتن نمی اندیشد و اهل خودخواهی
نیس��ت و به فکر آیندگان نیز هست و کس��ی که برای خانواده،
اطرافیان و جامعه خویش آماده حضور در ميدان هاي پرخطر و
عرصه هاي نيازمند تالش و فداکاری است .صحنه جنگ و دفاع
مقدس اين ملت ،بهخوبي اهميت ايثار و حضور جوانان در صحنه
دفاع را نشان داد .آنجايي كه اين حضور ايثارگرانه ضرورت يافت،
اين جوانان پرش��ور و نس��ل های فداکار گذشته بودند كه چراغ
حيات جامعه را روش��ن نگاه داش��تند و مسیر تاریخ كشورشان
را تابناك  -س��اختند .امروز ني��ز زندگی افتخارآميز ملت تنها و
تنها به پش��توانه ايثار و سخت کوشی و از خودگذشتگی جوانان
مومن اين سرزمين ممكن و خالصه می شود .در اين ميان ،نقش
نهادهاي فرهنگي در كنار خانواده بسيار اهميت دارد .هر جا كه
نوجوان��ان و جوانان حضور دارند ،از محيط خانواده تا مدرس��ه،
دانش��گاه ،پادگان و نيز عرصه فعاليت هاي فرهنگي ،رسانه ها،
كانون مس��اجد ،نمازهاي جمعه و جماع��ات ،فضاي مجازي و...
بايد آموزش��گاه ايثار و تربيت ايثارگر باشد تا جامعه ما بتواند در
كوتاهترين 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 آیات و روایات ديني ما ،توجه ویژه اي به مجاهدان فی سبیلا...
ش��ده و اجر عظیمی برای آنان بیان ش��ده است .ايثارگران اعم از
ش��هيدان ،جانب��ازان ،آزادگان ،رزمن��دگان و خانواده ايش��ان كه
خانواده بزرگ ايثارگران هس��تند ،دین بزرگ��ي برگردن ما دارند.
رشد همهجانبه این نظام مقدس ،امنيت و آرامش و سربلندي اين
كشور ،مرهون فداکاری و ایثار آنهاست و باید قدردان آنها باشیم.
اما به نظر من شايسته ترين پاسخ و قدرشناسي از آنان اين است
كه اوال اجازه ندهیم دس��تاوردهایی که ايثارگران برای آن زحمت
کش��یده اند و خون و سالمتي و فرصت هاي خود را براي تحقق
آنها نثار کردهاند ،تباه شود .اين نظام ،پيشرفت هاي اين كشور،
اس��تقالل 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 .اينها به آساني به
دست نيامده و نبايد بر سر آنها با هيچ قدرتي و هيچ كسي معامله

و فرمانده نمی شناس�د! مثل ایثار! بعضی عشق ها هم
جدایی نمیشناس�د! مثل ش�هادت! پس میدان نبرد،
عرصه ایثار شهادتطلبي است!

حديث سوم

من،خدا،تقدير؛ حكايت غريبي است! پایان حضور در
جبههها ،ازدواج را برايم رقم زد و ازدواج ،فرزندي را؛ اما
تقدیر ،يكسال بعد او را از زندگيام ربود! و بیست سال
آغوشم از فرزند خالی ماند! تا اينجا من بودم و تقدير؛ و
حاال نوبت خدا بود .پس از بیست سال ،با مهر تجلي كرد
و دو فرزند را به دنياي توكلم هديه داد! چه بده بستانی
است زندگي! مثل شبهاي عمليات شناسايي.

و صبر و فداكاري آنان را جبران کنیم .خانواده بزرگ ایثارگران باید
همواره عزیز باشند؛ چرا كه عزت ما با عزت این عزیزان گره خورده
است .سپاسگزاری از ايثارگران ،وظیفه اي همگانی است.

اين نظام ،پيشرفت هاي اين
كشور ،استقالل ،آزادي مردم،
تماميت ارضي ميهن ،وحدت ملي
اقشار مختلف كشور ،عزت ملي و
ارزشهاي فرهنگي و فرهنگ ايثار
از دستاوردهاي شهيدان و ايثارگران
است .اينها به آساني به دست
نيامده و نبايد بر سر آنها با هيچ
قدرتي و هيچ كسي معامله كرد .بايد
ایثار و فداکاری شهيدان و جانبازان
و ايثارگران مان را به شايستگي به
نسل نوجوان و جوان منتقل کنيم و
آنان را با رشادتهای دلیرمردانی
که در جبهههای نبرد حق علیه باطل
حضور داشتند و به انقالب و كشور ما
اقتدار و عظمت بخشیدند ،آشنا کنیم

كرد .ثانيا بايد ایثار و فداکاری شهيدان و جانبازان و ايثارگران مان
را به شايس��تگي به نس��ل نوجوان و جوان منتقل کنيم و آنان را
با رشادتهای دلیرمردانی که در جبهههای نبرد حق علیه باطل
حضور داشتند و به انقالب و كشور ما اقتدار و عظمت بخشیدند،
آش��نا کنیم .فراموش ک��ردن ايثارگري ها ،ظلم و بلكه خيانت به
انقالب و ميهن اسالمي است و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا
و ايثارگران ،اسالم و انقالب و كشور را بيمه خواهد کرد .ثالثا باید
همواره خانواده شهدا و ایثارگران را مورد توجه قرار داد .ما هرچقدر
هم به آنها خدمت کنیم ،نمیتوانیم حتي بخشي از ایثارگری ها

حديث چهارم

اصال نميدانس�تي كه فرمانده كيست؟رزمنده
كيست؟راننده كيست؟
بيادعايي و صداقت ،بيريايي و ش�رافت ،همه
را يكرن�گ كرده بود .آن روزهاي روحاني رفت اما
جنگ هنوز ادامه دارد.
چون دش�منيها پاي�ان ندارد .اگر مس�ئوالن
امروز بس�ان س�رداران دي�روز بيريا و عاش�قانه
خدم�ت كنن�د م�ردم امروز ه�م با دي�روز فرقي
ندارند.عش�ق باي�د همچنان مي�دانداري كند و
ايثار و ازخودگذشتگي ،شگفتي بيافريند!

فرهنگ فداكاري و از خودگذشتگي چه جايگاهي دارد
و تروي�ج آن تا چه حد ميتواند به حل مش�كالت جامعه
كمك كند؟
یکی از اموری که در معارف دیني و حتی فطرت انس��انی مورد
توجه خاص قرار دارد ،جايگاه ایثار و فداکاری اس��ت .از ديدگاه
الهي و ديني ،ایثار و فداکاری جزو برجسته ترين و اثرگذارترين
اعمال است .حضرت علی(ع) فرموده اند :ایثار و از خودگذشتگی،
باالتری��ن درجه ایمان اس��ت .م��ا در تاریخ اس�لام و در زندگی
پیامبر(ص) و ائمه معصومين (ع) و یاران ایشان همواره ایثارگری
و فداکاریهای فراوانی را ش��اهد هس��تیم كه زمينه ساز تحقق
اهداف و پيش��رفت جامعه اسالمي بوده است .یکی از نمونههای
این فداکاریها در روز عاشوراست که اين ايام متعلق به آن واقعه
جاويدان است .ایثار یاران امام حسین (ع) در روز عاشورا یکی از
نمونههای بي نظير و درسآموز ایثار و فداکاری در تاریخ اس��ت.
در صحنه عاشورا ،نخستین ایثارگر ،سیدالشهدا علیهالسالم بود
که حاضر ش��د فدای دین خدا گردد و رضای او را بر همه چیز
برگزید .جلوه دیگری از ایثار ،در کار زیبای حضرت ابوالفضل (ع)
بود ،آنجا كه وقتی با لب تشنه وارد شریعه فرات شد تا برای اهل
حرم و کودکان تشنه آب آورد ،پس از پر کردن مشک ،ایثارگری
و وفای او اجازه نداد که خود آنجا آب بنوشد و امام حسین (ع) و
اهل حرم و کودکان تشنه باشند و تشنهکام ،گام از فرات بیرون
نهاد و تشنه لب شهید شد.
البت��ه باید تاكي��د كنم که ایث��ار و فداکاری انس��انها فقط
مختص ش��هادت و از جان گذش��تن آنها نیست .پيشرفتها
و ت�لاش براي گذش��تن از س��دها و موانع بزرگ ،ب��ا ايثار و
فداكاري ها ممكن ش��ده است .در کشور ما و جامعه اسالمي،
بهحمداهلل ایثار و فداکاری جزو فرهنگ و عواطف افراد جامعه
به حس��اب میآید .انس��ان هاي ايثارگر ،آنها هس��تند که با
وصول به کمال انس��انی و با روح عال��ی و بزرگی كه دارند از
مش��كالت و سختي ها نمي هراسند و بلكه براي رضايت حق
از س��ختي ها اس��تقبال مي كنند و با س��خت كوشي ،تالش
خس��تگيناپذير و خدمت بي دريغ خود ،آرامش و پيش��رفت
و زندگي س��عادتمندانه را براي س��ایر افراد ممكن مي سازند.
نمونه ایثار و فداکاری امروز ما ،مدافعان حرم هس��تند .امثال
شهيد عزيز محس��ن حججي و جوانان پاك و پاكباز مانند او
كه با قبول خطر در غربت ،امنيت كش��ور و آرامش مردم را از
دوردستها فراهم ساخته اند .آنها فرزندان شايسته اين ملت
و رويشيافتگان انقالب از ميان نس��ل جديد كش��ور هستند.
همچنين معلمی که با کمترین امکانات هر روز با طی مسافت
فراوان راه ،برای آم��وزش دانش آموزان تالش میکند ،نمونه
ديگري از ایثار و فداکاری است .اگر با این حرکت او حتي یک
نفر تربيت بش��ود و براي جامعه اش مفيد باشد ،او یک مصلح
و قهرمان واقعی اس��ت .از كارآفرين و صنعتگري كه با كار در
شرايط دشوار ،براي خودكفايي كشور مي كوشد تا كشاورزي
كه در ش��رايط سخت براي تامين آذوقه مردم تالش مي كند
و نيز روحانيوني كه احس��اس مسئوليت نسبت به دين مردم
در ش��هرها و روس��تاهاي دورافتاده دارند و يا افراد نيكوكاري
كه آس��يب ديدگان اجتماعي را در زير چتر حمايت خود قرار
مي دهند و ...همه اينها به پش��توانه ايثار و ازخودگذش��تگي
هس��ت 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

حديث پنجم

برای جهاد در راه عش�ق و وطن ،قدر و منزلتی را
برنشمردهاند! که قدرش بیکران است ،یکی جسمش
را داد و جانباز نام گرفت .ديگري جسم و جانش را داد
و اجر و قدرش وصال یار ش�د و یکی اگرچه باجس�م
و ج�ان مان�د اما با حكاي�ت ایثارهای�ش ،ايثارگر نام
يافت .اين واژگان همه مس�افر يك قافلهاند! تبعيض
را برنميتابند.

(بر اساس خاطرات رزمنده سرافراز قادر کوهی،
از ايثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)
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فرهنگ بر مردم
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فراواني ساخته م
ن گشود را با فيلم
قاننسب در آن به
ديد ه به جها
يگفت و بازي ده

رزمندگان سخن م
حصیالت خود را
ارهاي
القه به بازیگری ،ت
از ايث 
ت .وی به دليل ع
گری و کارگردانی
ياد همگان هس
ارغالتحصیل بازی
ه انتخاب کرد و ف
شد .اين هنرمند
در همین رشت
با دانشگاه تهران
�کده هنرهای زی
شهای
آغاز و در نمای 
تئاتر از دانش
ی هنری خود را
تها
سب كرد .گفتني
ل  ۱۳۴۶فعالی 
در س�ا
تا  ۱۳۵۲تجربه ك
از از س�ال۱۳۴۶
ط عینی ()۱۳۶۶
ر
شی
ینما با فیلم شرای
رادیو
ن حضور او در س
درخش�يد .او در
اس�ت اولی
�ریال در پناه تو
ون با س
ت از مولف ههايي
ب�ود اما در تلویزی هنگ ايثار و مقاوم
خانه فر
ه باشند تا يك اثر
گف 
توگو با نشريه ديگر حضور داشت
كه بايد در كنار يك
شته شود .در ادامه،
ت
گف
ولي به نمايش گذا
خوب و اص
يخوانيد.
توگو را م 
مشروح اين گف 

فیلمهایی که تاكنون در حوزه دفاع مقدس س�اخته ش�ده اند را
چگونهارزیابیمیکنید؟
به هر حال ما در حوزه دفاع مقدس چند کارگردان شاخص داریم كه با توجه
به ويژگيهاي آنها و حساسیتی که به حوزه سینما دارند فیلمهایي ساخته اند،
دیدنی وجذاب است .در اين بين برخي كارگردانان وفيلمها نيز در زمينه ارتباط
با مخاطب موفق بوده اند .از نمونه های ش��اخص آن کارگردانان ،ميتوان مرحوم
رس��ول مالقلی پور ،آقای حاتمی کیا ،آقای کمال تبریزی وآقای احمدرضا درویش را
نام برد .شاید در ساخت وساز فیلمهای حوزه دفاع مقدس آنگونه که باید وشاید حق مطلب
ادا نشده باشد اما فیلمهای ساخته شده توسط کارگردانان شاخص ،بسیار دیدنی هستند .در این
حوزه ،سوژههای بسیاری وجود دارند که می توانند به فیلم یا سریال تبديل شوند ولي با توجه به
بودجه وهزینه ای که فیلمهای جنگی دارند ،ارگانها ونهادهای دولتی و مربوطه باید به ساخت آنها
کمک کنند زیرا تهیه کننده خصوصی با توجه به مشكالت اقتصادي زیربار ساخت آنها نخواهد رفت.
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به نظر شما این میزان از تولیدات برای بیان عظمت دفاع مقدس کافی است ؟
خیر با وجود اینکه فیلمهای ارزشمندی در این زمینه ساخته شده است اما با توجه به گستردگی
موضع حق دفاع مقدس آنگونه كه بايد ادا نش��ده اس��ت و بايد مسئوالني كه در اين زمينه فعاليت
ميكنند ،كمكهاي بيشتري كنند تا آنگونه كه شايسته است توليداتي ساخته شود.
س�ینما و در کل هنر تا چه حد می توانند در ترویج فرهنگ ایثار وفداکاری در جامعه
موثرباشند؟
بي شك هنر بسيار ميتواند در اين امر موثر باشد .به هر حال فیلمهایي که در سینما اکران شده و
همچنین آثاري كه در تلویزیون به نمایش گذاشته می شوند و حتی حوزه ادبیات وشعر نيز میتوانند
براي ترويج فرهنگ ايثار ،فداكاري و شهادت موثرباشند .بايد توجه داشته باشيم كه فلسفه ساخته

گفتوگو با دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور

دفاع مقدس الگوی درست رفع
مشکالت امروز جامعه است

شدن یک اثر هنری تاثیرگذاري آن است و هر حوزه هنری ،مخاطب خاص خودش رادارد .اگر در
آن زمینه آثار اصولی ،منطقی وجذاب توليد شود ،میتواند روی مخاطب خودش تاثیرگذار باشد.
شما به فیلمهایي که در حوزه دفاع مقدس بازی کردید تا چه اندازه عالقه داريد؟
در ابتدا به اين نكته اشاره كنم كه اگر این فیلمها را دوست نداشتم و براي من جذاب نبود ،در آنها
بازی نمیکردم .من چند فیلم شاخص در دفاع مقدس دارم مثل فیلم سینمایی سفر به چزابه مرحوم
مالقلی پور ،فیلم سفر سرخ به کارگردانی آقای حمید فرخ نژاد که در جشنواره  29در بخش نگاه نو،
بعد از  10سال اکران و اين فیلم کاندیدای چندین جايزه ازجمله بهترین کارگردان ،بهترین فیلمنامه
و بهترین بازیگر نقش اول شد .در آن فيلم من کاندیداي بهترین بازیگر نقش اول بودم ولي متاسفانه
به اکران عمومی در نیامد .فیلم بسیار خوبی بود و من بازی خوبی در آن داشتم .بايد اشاره كنم به
گفته دیگران آن فيلم یکی از بازیهای خوب من بوده است.
به نظر شما در آثارتان آنگونه که باید توانستهاید جزيیات دفاع مقدس و ايثار متجلي
در آن را با بازی خود به نمایش بگذارید؟
من به عنوان یک بازیگر ،جزيی از یک کل هستم اما درهمان چارچوب نيز با بازخوردهايی که در
زمان اکران فیلم سفربه چزابه و اکران فیلم سفر سرخ دريافت كردم ،متوجه شدم كه در ايفاي نقش
خودم موفق بودهام.
بازي ش�ما در فيلمها به حدی خوب بود که مخاطب با شخصیت فیلم ارتباط مناسبي
برقرار ميكرد؛ چه مولفهاي سبب شد تا این ارتباط را میان مردم وکاراکتر ایجاد کنید؟
یک فیلم چندین پارامتر برای ساخته شدن دارد و فقط بازيگر اصل نيست .نویسنده،کارگردان ،عوامل
پش��ت صحنه ،طراح صحنه ،موسیقی ،بازیگر و همه باید در یک اثر هنری دست به دست يكديگر
بدهند تا کار خوبی در حوزه سینما تولید شود .هر کدام از عوامل سعی میکنند از روی عشق و دل
کارکنند تا یک کار اصولی تولید و به نمایش گذشته شود .من نيز در اين سالها تمام تالش خود را
کردم تا اثرهاي اصولي و خوب توليد شود.
از طرفي بايد اش��اره كنم در ايجاد ارتباطي كه به آن اش��اره كرديد ،یک بخشی دست بنده و بقیه
بخشهاي فیلم ،دست عوامل دیگری است و وقتی تمام عوامل به درستی كنار يكديگر قرار بگیرند،
نتیجه كار درست ميشود ومخاطب با اثر ،ارتباط برقرار ميكند.
اعتقاد ش�مابه فیلنامهای که بازی می کنید تا چه حد سبب شد تا آثار شما به نتيجه
الزم و مناسب برسد ؟
در توليد آثار ،فیلمنامه حرف اول را میزند و قصه شالوده اصلی هر کار است .درسینما وحتی تلویزیون
وقتی یک فیلمنامه خوب وجذاب بوده و س��اختار درس��تی داشته باشد ،شخصیت پردازی درستی
صورت بگیرد ،عوامل نيز برای کار بیشتر دل بدهند ،بيشك اثر خوبي توليد میشود و می تواند با
مخاطب ارتباط تنگاتنگی برقرار کند كه ماندگار شود.
چرا آنگونه که شايسته دفاع مقدس است تولیداتی در اين حوزه نداشتهايم؟
براي ساخت فيلمهاي جنگي در حوزه دفاع مقدس بايد عوامل فراواني دستبهدست يكديگر بدهند.
مهمترین عامل در اين بين س��رمایه س��اخت است .این نوع از فیلمها سرمایه سنگینی نياز دارند و
همکاری نهادهاي مختلف را طلب ميكند .وقتی در ساخت يك فيلم برای یک فشنگ پول دریافت
میش��ود یا برای ساخت یک قسمت ازصحنهاي در شهرک دفاع مقدس هزینه نيازدارد ،دل آدمها
بهکار نمیرود .به همین دلیل باید شرایط فراهم باشد تا توليدات در حوزه دفاع مقدس افزايش پيدا
كند.
در آخر سخني مانده كه براي مخاطبان ما بيان كنيد؟
امیدوارم شاهد موفقیت های بیش از پیش سینما و هنرکشور درسطح جهانی باشيم .از طرفي نيز
مردم با آثار خوب آشنا بشوند و از اين آثار بيشتر استقبال كنند.

علیرضامختارپور،دبیرکلنهادکتابخانههای
عمومی کش��ور در گفت وگو با خبرنگار خانه
فرهنگ ایثار با اش��اره ب��ه ویژگیهای ایثار در
دفاع مقدس گف��ت :از پنج جنبه می توان به
مس��اله ایثار توجه کرد که شامل جنبه ملی،
انس��انی ،دینی ،عرفان��ی و مجموعه این ها در
سطح باالتری جنبه استراتژیک نظام می شود.
مقام معظم رهبری در دیدار با کنگره شهدای
یکی از استانها تاکید کردند ،صرف نظر از همه
جنبههایی که گرامیداشت و تجلیل از ایثارگران
دارد و کاری پسندیده است ،این پدیده از لحاظ
استراتژیک مهم است.
عليرضا مختارپور با اش��اره به دفاع مقدس
به عنوان الگوی درس��ت رفع مش��کالت امروز
جامعه ،فضای مجازی را زمینه انتقال فرهنگ
ارزشی به نسل جوان دانست؛ فضایی که تاکنون
نتوانستهایم به درستی فرهنگ ارزشی خود را
وارد آن کنیم.
وی افزود :در کشوری با چنین سابقه تمدنی
و دینی حتی کسانی که تعلق خاطری به نظام
ندارند اذعان می کنند ،دفاع مقدس تنها جنگی
بود که بخش��ی از سرزمینمان از دست نرفت.
بخشی از سرزمین شاید جنبه جغرافیایی داشته
باشد ولی از جنبه دیگر این است که حیثیت و
اقتدار نظام و عزت كشور حفظ شد و به صورت
الگو و نمونه ای پدید آمد که می شود در برابر
دشمنی مس��لح که حمایت همه دنیا را دارد
مقاومت کرد.
مختارپ��ور حضور همه آحاد مردم در دفاع
مق��دس و همدليها را نقطه ق��وت آن دوران
دانس��ت و اذعان داش��ت :کس��انی که در این
جنگ ،دفاع را شکل دادند صرفا نیروی موظف
و اجباری نبودند بلکه نیروهای ارتش و نيروهاي
مردمی در کنار یکدیگر کار کردند .بخش��ی از
بدنه مردمی نیز در پش��ت جبهه مشغول بود
و اي��ن همدلي ،گذش��ت ،ايث��ار و فداكاريها
درمجموع ،توان و ظرفیت بزرگی در کشور به
وجود آورد که توانست شكست را بر دشمنان
تحميل كن��د .دوران دفاع مقدس و نمونههای
دیگر فرهنگ ایثار در کش��ور ،بستر طبیعی و
مس��تعد تمام اتفاقات خوب جامعه را نمايان
س��اخته اس��ت .دبیر کل نه��اد کتابخانههای
عمومی کشور با اشاره به اهميت الگوگیری از
دفاع مقدس در رفع مش��کالت جامعه تصریح
کرد :ما در اين كشور به همان اندازه كه ظرفیت
بزرگی در علم ،صنعت ،شعر و عواطف داشتهایم
امروز در عرصههای دیگر نیز داریم .اگر این توان
و ظرفیت به درس��تي به كار گرفته شود ،ديگر
مش��کلی برای حل معضالت نخواهیم داشت.
ما حادثهای عظیمت��ر از دفاع مقدس تاکنون
نداشتهایم ،اما توانستیم آن را رفع کنیم .اگر آن
تفاهم و اتفاق نظر و همتی که دفاع مقدس را
شکل داد در اقتصاد ،محیط زیست و آسیبهای
اجتماعی به وجود بیاید حتما می توانیم موفق
باشیم .اگر در برخی عرصهها نمی توانیم مشکل
را حل کنیم شاید به این دلیل است که توانایی
تبیین و مشارکت الزم و حضور مردم در همه
عرصهها را نداریم.آن همدلی و همفکری بايد
ایجاد شود تا به س��مت مقصد حرکت کنیم.
برای کش��وری مثل کش��ور ما که بارها مورد
هجوم سیاس��ی و فرهنگ��ی و در دورهای هم
نظامی بوده است ،آنچه زمینه پیروزی را فراهم
کرده ،اقتدار اس��ت .باید در زمینه علمی ،فنی،

اجتماعی ،سیاسی و نظامی اقتدار داشته باشیم.
در این صورت کس��ی نمیتواند ديگر کشور ما
را تهديد کند.
وی به بستر و فضای ارتباطی ایجاد شده در
سالهای اخیر و استفاده از آن به عنوان یک ابزار
برای رسیدن به اهداف ملي اشاره کرد و گفت:
دوره های تاریخی با یک س��رعت ثابت تغییر
نمیکنند .در برخي از دوره های تاریخی ایران
می بینیم در طول چند دهه يا يك سلس��له،
تنها چند حادثه مهم تاریخ��ی اتفاق افتاده و
تغییر مهمی رخ نداده است اما در برخی مواقع،
به قدری س��رعت تحوالت زیاد ش��ده که اگر
بخواهیم با قبل مقایسه کنیم حیرتآور است.
برای مثال گسترش فضای مجازی در  20سال
اخی��ر ،دوران ما را ب��ه دوران متمایزی از 100
اخیر تبدیل کرده اس��ت .اتفاق��ی که امروز در
فضاي مجازي و رسانههای اجتماعی روي داده
است ،به خصوص در جامعه ما که نسل جوان
شور و اشتیاق فراوانی به استفاده از آن دارد ،آثار
وضعی را در فرهنگ و تمدنها به وجود آورده
است و این تاثیرات یک بعدی هم نیست .البته
ما نتوانستیم متناسب با فضای ارتباطی جدید
در حوزههای ارزشی و فرهنگی ،فرهنگ خود را
منتقل کنیم .کشوری با چنین سابقه فرهنگی و
زبانی نباید منتشرکننده جمالت جعلی و بيگانه
آن هم به این شدت باشد.
مش��کل این اس��ت که چون نتوانس��تیم
واسطه تبدیل ارزشهايمان را به آثار مکتوب
در فضای مجازی پیدا کنیم ،امکان کنترل آن
را نداری��م .دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی
کش��ور با اشاره به ضرورت تقدیر از ايثارگران و
بزرگداش��ت شهيدان گفت :تقدير از شهيدان
و ايثارگ��ران ،تنه��ا به خاطر جنب��ه تکریمی
آن نیس��ت بلكه جنبه مهم ،الگوسازی است.
رفتارهای اجتماعی و اتفاقات رخ داده در جامعه
تا زمانی که مصداق مفرد بدون ارتباط و بدون
تامین باش��د حادثهای بیش نیست ،زمانی به
قاعده تبدیل می ش��ود ک��ه ضوابط آن را پیدا
کنیم .اگر اینگونه ش��ود از اتفاقی که یک بار
در آن موفقیت کسب کردهایم با حفظ الگوی
آن در ش��رایط دیگر می توان چنین موفقیتی
را کس��ب کرد .کشورهای اروپایی هنوز هم در
رابطه با س��ربازان خود ک��ه در جنگ جهانی
حضور داش��تهاند و از كشورشان دفاع كردهاند،
در تالش برای نمادسازی و الگوسازی هستند.
چ��را که هر ملتی نیاز دارد برای نس��ل بعدی،
این الگوها را حفظ كند و انگيزه هايش��ان را
ترويج دهد .اگر کاری براي حفظ فرهنگ ایثار،
مقاومت و شهادت صورت می گیرد ،برای حفظ
یک ذخیره و گنجینه مهم فرهنگی استراتژیک
اس��ت تا الگوسازی و تکرار برای امور مشابه در
حوزههای دیگر باشد.

گنجينه
ايثار

ويژه نامه
سالروز
هفته
آزادگان
بازگشتمقدس
دفاع
1396
مهر 1396
مهر

17

،،

ام
ت
د
ا
فداك د
اري

به مناسب فرارسيدن 7مهر ،روز آتشنشاناني كه عاشقانه فداكاري ميكنند

شرارههايايثار

بيش�ك ايثار و ازخودگذشتگي فقط به دوران جنگ
و دفاع مق�دس منتهي نمي ش�ود و در بازههاي مختلف
تاريخي ،هس�تند كس�اني كه از جان ،مال ،سلامتي و...
خود براي خدمت به مردم و خلق خدا گذش�ت كنند .در
اين بين ش�ايد بتوان آتشنشانان را يكي از دهها قشري
دانس�ت كه جان خود را براي كمك به انس�انهاي ديگر
به خطر مياندازند 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  7مهر  1359وقتی که دشمن بعثی به
پاالیش�گاه آبادان حمله هوایی کرد ،آتش نشانان منطقه
و شهرهای اطراف برای مهار آتش به پاالیشگاه رفتند که
در حین عملیات خاموش کردن آتش ،دوباره هواپیماهای
دش�من اقدام به بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به
ش�هادت تع�داد زیادی از آتش نش�انان می ش�ود .طرح
تعیین روز آتش نش�انی و ایمنی در س�ال  1379توس�ط
ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور پیشنهاد
و توسط ش�ورای عالی انقالب فرهنگی کشور تايید شد.
این روز با هدف ترویج ایمنی و پیش�گیری از حوادث در
سطح کشور همچنین یادآوری حماسهآفرینیها و از خود
گذشتگیهای آتش نشانان میهن اسالمی در عرصه دفاع

مقدس نامگذاری ش�ده اس�ت .ایجاد زمینه های مناسب
برای آموزش همگانی مردم در جهت پیش�گیری از بروز
حوادث مختلف و حفاظت از سرمایههای ملی نیز از دیگر
اهداف نامگذاری این روز اس�ت .در هيمن راس�تا ،يادي
ميكنيم 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 آتشهاي س�اختماني  10طبقه
نج�ات پيدا كند .ماجرا از آن قرار بود كه آتشنش�انان و
اميد عباس�ي با اعالم ستاد فرماندهی و به صدا درآمدن
زنگ آتشس�وزی به سرعت خودش�ان را به محل حادثه
در بزرگراه همت غرب ،ش�هرک ش�هید باقری رساندند.
یک س�اختمان 10طبقه دیده می ش�د که در طبقه دهم،
آتش ودود سیاهی به بیرون زبانه میکشید .شدت آتش
سوزی و حرارت باالی آن ،آسانسور را از کار انداخته بود.
نيروه�ا با پای پیاده و با تجهیزات ،طبقات را یکی پس از
دیگری پشت سر ميگذاش�تند و سرانجام به طبقه دهم

نگاهي به حضور برخي زنان رزمنده و شهيد در دفاع مقدس

ايث زنان
ارگر

شيرزنانيكهايثاررامعناكردند

،،

شهیدهشهنازحاجیشاه
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«شهناز حاجیش��اه» نخستین زن شهیده خرمشهر است .او در سال  1336در
خرمش��هر ب��ه دنیا آمد .تحصیالتش را ت��ا دیپلم ادامه داد .با آغاز جنگ و اش��غال
خرمش��هر ،در کنار برادرانش ،ناصر و محمد حس��ین ،به دفاع از ش��هر پرداخت .او
به قدری نس��بت به تمام اعضای خانواده و پدرو مادر احس��اس مس��ئولیت میکرد
ک��ه فرزن��د بزرگ خانواده به نظر می رس��ید.جنگ که آغاز میش��ود خانواده او به
اهواز میروند اما او به همراه برادرانش در ش��هر میمانند تا از خرمشهر دفاع کنند.
هش��تم مهر  1359از ش��یراز کامیونی میرسد که بار آورده بود و میخواست آنها
را در مکتب خالی کند .دخترها منتظر آمدن مردها نشده و خودشان دست به کار
میشوند .مشغول کار بودند که دیدند سر فلکه گلفروشی ،عراقیها خانه سمت چپ
خیابان را با خمپاره زدند .ش��هناز و دوس��تش شهناز محمدی همراه بقیه به طرف
خانه میدوند تا اگر زنی در آنجا هس��ت ،او را بیرون بیاورند که خمپارهای بین آن
دو به زمین میخورد و منفجر میش��ود .ترکش مستقیم به قلب شهناز اصابت و او
را همان جا شهید کرد.

،،

زهراحسینی ،راوی کتابدا

با آغاز جنگ ،زهرا حسینی که دختری  17ساله بود ،خود را در وسط ماجرا
یافت .همین که اعالم کردند پیکرهای ش��هدا روی زمین مانده است ،به یاری
غس��االن شتافت و با شهامت و مقاومت روحی کمنظیری در کار غسل و کفن
و دفن ش��رکت کرد .به کارکنان گورس��تان غذا رس��اند ،مردم را برای این کار
بس��یج کرد ،امدادگری آموخت و در هر کاری که پیش میآمد ،از امدادگری،
زخمبندی ،حمل مجروحان ،تعمیر و آمادهس��ازی اس��لحه ،پخت و پز و توزیع
امکانات فعالیت داشت .تنها هدفش این بود که مفید باشد و به مردم خدمتی
بکند .پدر و برادرش در جنگ خرمشهر شهید شدند و او با دست خود آنان را
در گور نهاد .خواهر کوچکترش را در کارها شرکت داد.
در جریان دفاع از خرمشهر مجروح شد و ترکشی در نخاع او جای گرفت .با
این حال ،او پیوسته کوشید تا در خدمت جبهه و جنگ یا مردم جنگزده باشد.
گزارش حس��ینی از جنگ بینظیر اس��ت و به هیچ یک از کتابهايی كه درباره
جنگ نوشتهاند ،شباهتی ندارد.

رسیدند .لولهکشی و آبرسانی بالفاصله آغاز ميشود
و ماموران از چند جهت مش�غول خاموشکردن آتش
ش�ده و س�ه نفر از اعضای این خان�واده که یک مادر
و دو فرزند بودند را س�الم به پایین ساختمان منتقل
ميكنن�د .عملی�ات در مراح�ل پایانی ب�ود که يكي
از آتشنش�انان با ش�نيدن صدايي متوجه ميش�ود
كه یکی از نیروها ،روی زمین افتادهاس�ت .دس�تگاه
تنفس�ی را سریع بازکرده و روی دهان آن آتشنشان
گذاش�ته و با کم�ک ،او را ب�ه پایی�ن ميآوردند .آن
صحن�ه و آن عملیات اولی�ن و آخرین ب�اری بود که
امید عباسی زنده بود .امید قصه ما پس از پیدا کردن
دختر بچه  9ساله در آتش ،بادادن ماسک تنفسی اش
به او ،بر اثر ش�دت حرارت و حجم باالی دود بر زمین
افتاده بود .او به فرياده�اي مادر اين كودك بيتوجه
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 آتشنشان فداکار تهرانی همچون دو کلیه و کبد
وی برای اه�دا به بیماران نیازمن�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 آتشنش�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 آنها همين
ب�س كه رهبر انقالب در پيامي به مناس�ب ش�هادت
آن ه�ا فرمودند«:ای�ن جوانمردان ب�رای نجات جان
و مال هممیهنان خود ،با ش�هامتی ش�گفتانگیز به
درون آت�ش و آوار رفتن�د و ج�ان خ�ود را در خطر
نهادن�د و خ�ود را ف�دا کردن�د .آنان یک ب�ار دیگر
خاط�رات فداکاریهای دوران دف�اع مقدس را زنده
کردند و نش�ان دادند که ایرانی موم�ن آنجا که پای
خطرپذی�ری برای ادای وظیفه در میان اس�ت عزمی

راسخ و شجاعتی مثالزدنی را تجسم میبخشد و در
راه خ�دا ،متاع جان را بیچند و چون عرضه میکند.
خانوادهه�ای داغدار و همه مل�ت ایران به این عزم و
ش�هامت برخاسته از ایمان ببالند و صاحبنظران ،این
پدیده را در تحلیلها و محاس�بات خود دربار ه ایران
و ایرانی مومن به حس�اب آورند .این حادثه از سويی
غمانگیز و از سويی افتخارآمیز است .اینها شهیدان
راه خدمت دش�وار و انجام وظیف� ه پرخطرند و هرگز
فراموش نخواهند شد».

سالهاس�ت ش�يرزنان ايران زمين در كنار مردان اين مرزوبوم با رشادتهاي خود محدوديتهاي طبيعي را زير س�وال بردهاند و گاهي به گونهاي پيش رفتهاند كه مردانگي در
برابر آنها شرمندهشده است .زنان ايراني در عرصه دفاع مقدس نيز همانند بسياري از ميادين ديگر خوش درخشيدند و حماسههايي عجيب رقم زدند .بر اساس آمار تهيه شده از
فهرست شهداي جنگ تحميلي زنان قهرمان ايران  ۶هزار و  ۴۲۸نفر شهيده در طول سالهاي دفاع مقدس تقديم اسالم كردند كه بيشتر آنها در بمباران و موشك باران شهرها
به ش�هادت رس�يدهاند .در طول  ۸س�ال دفاع مقدس  ۲۲۸۰۸نفر امدادگر و  ۲۲۷۶نفر پزش�ك زن به جبههها اعزام شدند .گفتني است در حال حاضر در كشور بيش از  ۵هزار زن
جانباز وجود دارد كه از اين ميان  ۳هزار نفر باالي  ۲۵درصد جانبازي هستند .هركدام آنها با الگو برداري از حضرت«فاطمه(س)» و خانم «زینب (س)» پا در اين مسير گذاشتند
و رستگار شدند كه در ادامه به زندگي برخي از آنها اشاره ميكنيم.

،،

شهیدهفوزیهشیردل

از دیگر ش��هدای زن می توان به اس��م «فوزیه ش��یردل» اش��اره کرد .دوم
اردیبهشت سال 1338متولد شد.
پس از اخذ مدرک سوم راهنمایی وارد بهداری و پس از گذشت سه سال از
خدمت در بهداری شهر کرمانشاه به پاوه منتقل شد و در بیمارستان این شهر
به عنوان بهیار ایفای نقش کرد.
س��رانجام روز  25م��رداد  1358در جری��ان حمل��ه گروه��ک ضد انقالب
دموکرات به بهداری پاوه و محاصره بهداری ،در حالی که شهیده فوزیه شیردل
مش��غول کمککردن به یاران ش��هید دکتر مصطفی چمران ب��رای راهنمایی
بالگ��رد بود ،م��ورد اصابت گلوله قرار میگیرد و پس از گذش��ت  16س��اعت
خونریزی به ش��هادت میرس��د .پیکر این شهیده در گلزار شهدای باغ فردوس
استان کرمانشاه خاکسپاری شده است.
ش��هیده فوزیه شیر دل از سوی سازمان بسیج مستضعفین ،شهید شاخص
جامعه زنان سال  93معرفی شده است.

،،

شهيدهسیدهطاهرههاشمی

«سیده طاهره هاشمی» یکی از بانواني است که در  14سالگی به شهادت رسیده است.
او روز یکم خرداد  1346در شهرستان آمل و در روستای شهید محله ( شهربانو محله)
متولد شد .این سیده با سن کم ،نبوغ و ذوق سرشار هنری در آفرینش آثار نوشتاری و
تجسمی داشته است .به گفته دوستان شهیده هاشمی ،او دختری صبور و از خودگذشته
بوده است ولی در عین حال همواره نظر انتقادی خود را با صراحت با معلمانش در میان
میگذاشت و ترسی از بیان حقایق نداشته است.درجریان پیروزی انقالب ،طاهره با اینکه
بیش از  10سال نداشت همواره با خانواده خود چون سایر اقشار مردم در بیشتر تظاهرات
ش��رکت میکرد .پس ازپیروزی انقالب با پیوس��تن به انجمن اسالمی مدرسه و انجمن
اسالمی شهید محله در تداوم انقالب اسالمیکوشید.وي سعی داشت دوستان و آشنایان
خود را با دس��تورات اسالم آشنا سازد و خود نیز آنچه را میگفت عمل میکرد .روزهای
دوشنبه و پنجشنبه هرهفته روزه میگرفت .هاشمی ششم بهمن  1360درحالی که برای
رزمندگان اسالم که برای مقابله با ضدانقالب در شهر مستقر بودند مشغول جمعآوری دارو
و غذا بود ،مورد اصابت گلوله عناصر ضدانقالب قرار گرفت و شهید شد.
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فرهنگجبههوراههایتوسعه آن

ياران
ايثار

محمدرضاسوقندی
انديش�مندان درباره وجه تمایز انس�ان و
حیوان به اين نكته اشاره مي كنند که انسان
موجودی فرهنگی اس�ت .اهمیت فرهنگ
نيز نشأت گرفته از میزان اهمیت بنیادها،
سرچشمهها و ریشههای آن است و کمال
ی�ک فرهنگ را ميتوان به میزان تاثیر آن
در وصول انسان و جامعه انسانی به تکامل و
تحقق اهدافخلقت دانست .بهاينمعنی که
هر چقدر یک فرهنگ در سوق دادن انسان
و جامعه به س�وی تکامل نقش بیش�تری
داش�ته باشد،آن فرهنگ کاملتر بوده و به
همان نسبت از اهمیت بیشتری برخوردار
اس�ت .فرهنگی که ما در این مبحث از آن
سخن می گوییم ،یعنی فرهنگ جبهه يا به
بيان امروز «فرهنگ ايثار» قبل از هر چیز،
مبنای اعتقادی دارد و از جمله خصیصههای
آن ميتوان به اين موارد اشاره كرد:

1

ثبات و پایداری
از آنج��ا که جهاد فی س��بیل اهلل و دفاع از کیان
اسالمی ،بیشترین نقش را در شکلگیری فرهنگ
جبهه داشته اس��ت ،بنابراين این فرهنگ مانند
سایر فرهنگها در معرض دگرگونی نیست زیرا
پایداری یک فرهنگ به این اس��ت که ریشه در
جان و فطرت انسان داشته باشد .اما فرهنگهایی
که منشأ پیدایش آنها وقایع و حوادث زودگذر
تاریخی هس��تند و یا ریشه در عواملی همچون
وضع نژادی ،محیط اجتماعی،آداب و رس��وم و...
دارن��د ،اگر چه ممکن اس��ت از نظر زمانی ،دوام
داشته باش��ند اما به این دلیل که فاقد محتوا و
روحند ،ابدی نیستند .قدر مسلم ،فرهنگ جبهه،
فرهنگ��ی با ارزش و دارای روح و معنی اس��ت و
نش��انه حقیقی بودن آن ،ثبات و جاودانگیاش
است.

2
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پويايي و هدف داری
فرهنگ جبهه از آنجا كه منبعث از خواستهها و
استعدادهای عالیه انسانی و هماهنگ با نیازهای
آدم��ی اس��ت ،ه��م دارای هویت و ش��خصیت
است و هم شخصیت س��از و هویت بخش .هم
الگوست و هم الگوس��از .بنابراين پوسیدگی در
آن راه ن��دارد و هرچند ممکن اس��ت غفلتها،
حجابه��ا وحتی انحراف��ات در آن راه یابد ولی
این فرهنگ نابودشدنی نیست .با مطالعه و دقت
در تاریخ اس�لام  ،درمیيابیم که فرهنگ جهاد
و ش��هادت و ایث��ار و جانب��ازی ،فرهنگی پویا و
هدفدار است؛ خاصه فرهنگی که حیات خود را
مرهون ش��هادت و جانبازی یاران پیامبر(ص) و
اصحاب امیرالمومنین علی(ع) و عاشقان اباعبداهلل
الحس��ین (ع)باش��د.حضرت امام (ره) در زمینه
پایداری و هدفداری فرهنگ شهادت می فرمایند:
«خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی
نیس��ت و این ملت و آیندگان هستند که به راه
ش��هیدان اقتدا خواهند كرد و همین تربت پاک
شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان
و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود».
()1
دلیل پویايی فرهنگ جبهه این است که سیستم
فک��ری آن دارای نظام��ي پویا اس��ت و مبنای
اعتقادی و دین��ی دارد و این معنا در جای خود
اثبات شده است که مبناهای اعتقادی ،قویترین

و پایدارترین پایههاست .حضرت امام صادق (ع)
در بیان استحکام باورهای اعتقادی میفرمایند:
ال أَ ْه َو ُن م ِْن إ ِ َزال َ ِة َقلْ ٍب َع ْن َم ْوضِ ِعهِ()2
إ ِ َزال َ ُة الْجِ َب ِ
جابهجا کردن کوه آس��انتر از جابهجا کردن دل
از تعلقگاه آن اس��ت .از اين روست كه میبینیم
بیش��ترین مجاهدتها و فداکاریهای بش��ر در
ط��ول تاریخ ،در راه دف��اع از عقیده و یا تبلیغ و
نشر آن بوده است.

3

محدود به زمان و مکان خاص نمی شود
فرهنگ جبهه ،ریشه نژادی و جغرافيايي نداشته
و منحصر به اقوام و ملل خاصی نیس��ت .اگرچه
زمان ،مکان و ش��رایط محی��ط در تکوین یک
فرهنگ تاثیر بسزایی دارند اما فرهنگ ،محدود و
محصور در آنها نمی شود؛ بهویژه فرهنگ جبهه
که نویدبخش و تحولآفرین ب��وده و آرمانها و
اه��داف طرح ش��ده در آن قابل وصول و مطابق
گرایشات عالی انسانی است.

4

خالص و مصفاست
فرهنگ جبهه از شايبه ها و زرق و برقهای دنیای
مادی به دور است و رسوبات فریبنده دنیوی نه
تنها در آن راه ندارد بلکه معنویت و اخالص ،صفا

هم حامالن فرهنگ جبهه
در درجه اول و هم مسئوالن
و کارگزاران نظام اسالمی در
مرحله بعد ،باید همواره در نظر
داشته باشند که اشاعه فرهنگ
جبهه بدون حضور حامالن آن
ممکن نیست

و صداق��ت ،همدلی و همزبانی و یکرنگی در آن
متبلور است و فضایل و کماالت انسانی بیش از
آن ک��ه در حیطه این فرهن��گ ،جنبه آرمانی و
نظری داشته باشد ،به خود جامه عمل پوشیده
است .زندگینامهها ،وصیتنامهها،آثار و خاطرات
شهدا و سایر حامالن فرهنگ جبهه ،خود نشانی
گویا از مدینه فاضله جبهه اس��ت که در میدان
عمل به تجلی درآمده است.

5

تدافعی و انفعالی نیست
فرهنگجبههتمامیدینامیکهاوپتانسیلهای
الزم ب��رای یک فرهنگ تهاجمی را داراس��ت.
اگرچه از نظر نظامی در یک جهاد دفاعی شکل
گرفته اس��ت ولی خصوصی��ات حاکم بر آن به
گونهاي است که دفع کننده همه عناصر مخرب
و منحرف است .رسوبات مضر در آن راهی ندارد
و از آنجاي��ي كه ارکان اين فرهنگ از انس��جام
و وحدت برخوردار اس��ت ،اندیشه غیر نه تنها
جذب آن نمیش��ود بلکه در مقابل آن دوام هم
نمیآورد .البته باید به این نکته توجه داشت که
گاه��ی یک فرهنگ مطابق با آرمانهای معقول
انساني در جامعهای وجود دارد اما ممكن است از
دیدگاه برخی ،همان فرهنگ ،ناچیز و نامعقول و
مورد تخاصم و تهاجم باش��د؛ این نه از ارزش آن
فرهنگ میکاهد و نه نقصی برای آن محسوب
میشود.
برخی راههای اشاعه فرهنگ جبهه
برای اشاعه یک فرهنگ ،زمینهسازی پذیرش
آن در جامعه از اهمیت بسزايی برخوردار است.
اما فرهنگ جبهه نس��بت به جامعه اس�لامی
خودمان یک فرهنگ بیرونی نیست که نیاز به
زمینهسازی به معنای عام آن داشته باشد و يا
یک فرهنگ خارجی نیس��ت که جامعه آن را
نشناسد و با معیارهایش ناهماهنگ باشد ،بلکه
فرهنگ جبهه منطبق ب��ر اهداف و آرمانهای
جامع��ه اس�لامی و از پای��گاه اجتماعی قوی
برخوردار اس��ت .با این مقدمه ،اين نكات براي
اش��اعه فرهنگ جبهه ضروري خواهدبود:نكته
اول :حف��ظ و صیقل دادن فرهنگ جبهه يا به
بيان ديگر ،پیراس��تن آن از زنگارها و بدعتها
ممکن نیس��ت مگر ب��ا حف��ظ ارزشهای آن
همچ��ون :اخ�لاص ،ایث��ار ،صبر ،اس��تقامت،
ش��جاعت ،صداق��ت و درس��تکاری و دوری از
تجمالت و رفاه طلبیهای کاذب و ...همچنین
حفظ آثار و اسناد جبهه و حساسیت در مقابل
هتک حرمت به این فرهنگ مقدس و متعلقات
آن ،میدان دادن به حامالن این فرهنگ جهت
تالش در گس��ترش آن ،دور نگه داش��تن این

فرهنگ از جناحها و خطوط سیاسی و سایر فراز
و نشیبهای اجتماعی ،تقویت الفت و وحدت و
انسجام بین فرهنگسازان جبهه و از بین بردن
تمامی زمینههای تفرقه و اختالف و مخاصمات
و جدالهای احتمالی ،احس��اس مس��ئولیت
اجتماع��ی حامالن این فرهنگ و عدم گرایش
آن��ان به فردگرای��ی و درونگرای��ی و خالصه
حفظ جمی��ع ارزشهای متبل��ور در فرهنگ
جبهه با تمامی خصوصیات مربوط به آن.نکته
دوم :انتقال فرهنگ جبهه باید همراه با انتقال
ارزشهای بنیادی و اصولی آن باشد وگرنه تنها
با انتقال و اش��اعه مظاهر این فرهنگ،کاری از
پیش نمی رود .مظاهر یک فرهنگ در محیط
پیدای��ش خ��ود ،دارای ارزش و جایگاه واالیی
اس��ت و دليل آن هم این اس��ت که با اساس و
بنیادهای آن تطبیق می کند ،ولی در جایی که
بنیادهای آن فرهنگ استوار نیست و ارزشهای
آن همچنان ناش��ناخته مانده و ي��ا جامعه با
مظاهر آن بیگانه اس��ت ،حت��ی گاهی ممکن
است این انتقال ،نتایج منفی نیز در پی داشته
باش��د .هرچند در اینکه انتقال مظاهر ممکن
اس��ت زمینهس��از انتقال باورهای آن فرهنگ
باش��د حرفی نیس��ت اما برای انتقال فرهنگی
که باید موثر ،سرنوش��ت ساز ،محرک و تحول
آفرین باشد،کافی به نظر نمیرسد.زمانی یک
فرهنگ پایدار میماند که افکار و اندیش��ههای
آن منتقل ش��ود و انتقال واقعی وقتی صورت
میگیرد که آن اندیش��هها و تفکرات به عنوان
باوره��ای درونی و اعتقادات راس��خ ،در قلبها
مطرح باشد ،به حدی که هم مایه عمل و رفتار
فردی و اجتماعی افراد باش��د و هم افراد آماده
دفاع از آن فرهنگ و ارزشها باشند .نکته دیگر
اينكه ،هم حامالن فرهنگ جبهه در درجه اول
و هم مس��ئوالن و کارگزاران نظام اسالمی در
مرحله بعد ،باید همواره در نظر داش��ته باشند
که اشاعه فرهنگ جبهه بدون حضور حامالن
آن ممکن نیس��ت .تکرار حدیث گنج جنگ و
مع��ارف و معاریف دفاع مقدس ومولفههای آن
در منظومه کالم امام خامنهای (مدظلهالعالی)
و سیره عملی ایشان در پاسداشت این سرمایه
بیبدیل وگنجینه بینظیر و تقریظات ایشان بر
غرر مکتوبات معاریف دفاع مقدس ،منشورات
جامعی برای جریان فکری و چراغ راهی برای
این جریان فرهنگی بوده است .امروزه بهرهگیری
از اب��زار نوین و ش��یوههای فرهنگپذیری نيز
فرصتی بیش ازگذش��ته را فراهم كرده است،
اگرچ��ه غمگنانه برای فراق بزرگان خوش��نام
وگمنام این عرصه جایگزینی نمییابیم.
 -1صحیفه امام خمینی ،جلد  ، ۲۱صفحه ۹۲
 -2بحاراالنوار ،محمد باقر المجلسى ،ج ،۷۸ص .۲۳۹

خادمگمنامراهياننور
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خادمی گمنام که در زیارتگاه ش�رهانی کفش زائرین را واکس می زد معتقدست كه شهید آوینی می گوید گمنامی تنها برای
شهرت پرستان دردآور است ولی تمام اجرها در گمنامی است و از من هم نخواهید که اسم خودم را بیان کنم .او مي گويد كه من
از اول فرودین به این زیارتگاه بکر و دست نخورده آمدم و همین واقعی بودن مناطقش باعث شده که بعد از مدتها به این مکان
مقدس بیایم و برای این زائرین راهیان نور خدمت گزاری کنم .جوان ميگويد وقتی به این یادمان آمدم شهیدی كه تازه تفحص
کرده بودند را زیارت کردم و فضای معنوی خاصی اینجا را در برگرفته بود که هیچگاه نمی توانم آن را برای کسی توصیف کنم .او
از ته قلبش اعتقاد دارد شهدا زنده اند و وقتی انسان با این شهدا مواجهه می شود بهخاطر فضای معنوی ایجاد شده میتواند درک
کند که چگونه نزد خداوند رزق و روزی دارند.روی تابوت شهید تازه تفحص شده نوشته بود «خوشا به حال ما که رفتیم .»...چیزی
که برایم جالب بود نام و نشان داشتن این شهید بود ،که بعد از سال های سال مادر چشم انتظارش آرام می گیرد.

،،

،،

حيدر رحيمي
مدرس دانشگاه

مادرانيكه
عاشقانهايثاركردند

مردي كه مرگ را
به سخره گرفت

بيشتر با شنيدن واژه ايثار ،ذهن ناخودآگاه به سوي ايثارگران متمايل ميشود
و حال آنكه خانواده هاي آنان در اين ايثارگري ،نقشي كمتر نداشتهاند.
صحن��ه اي از يك فيلم قديمي مربوط ب��ه اعزام رزمندگان درزمان جنگ را از
تلويزيون مش��اهده ميكردم .مادري را ديدم كه براي بدرقه فرزند آمده بود و
هنگام خداحافظي ،جوان رش��يد بلند بااليش ،بايد خم ميش��د تا بتواند روي
مادر را ببوسد و مادر نيز براي ديدن روي فرزند ،بايد به باال نگاه ميكرد.
همان لحظه باخود انديشيدم اين مادر چه ميكشد وقتي كه اين دالور رشيدش
را در تابوتي كوچك كه فقط قطعهاي از بدن او را حمل ميكند ،ميبيند.
اين درد جانكاه را نه نويس��ندهاي ميتوان��د در قالب كلمات بازگويد و نه هيچ
ش��نونده و خوانندهاي ميتوان��د به درك حقيقت آن برس��د .حال اگر مادري
چندين! جوان ش��هيد داده باشد چگونه قابل درك است؟! خاطره زير از خانم
فرح لك،يكي از پرستاران دوران جنگ در آبادان تكاندهنده است.
او ميگويد«:از بخش  6بيمارس��تان آبادان خاطرهه��اي فراواني دارم  ،يكي از
رزمندههايي كه ضربه مغـزي شـده بـود را در ايـن بخـش بستري كرده بودند.
قد بلندي داش��ت به گونهاي كه سرش از باالي تخت و پاهايش از پايين تخت
آويزان بود و ما ناچار بوديم به گونهاي بالش زيرسرش بگذاريم كه مبادا سرش
آويزان شود .چشمانش بازبود ،گويـا انتظـار كسـي را مـي كشـيد.
بـراي اينكـه چش��مانش خشك نش��ود مرتب گاز استريل روي چشمش قـرار
مـي داديـم ،بـرخالف مراقبـتهـايي كـه از او مـي ش��ـد امـا اوضاعش هيچ
تغييري نميكرد  .روزها ميگذش��ت و او همچنان چشمانش باز بود  .بچههاي
سپاهپاس��داران انقالب اس�لامي با اطالعاتي كه درمورد او داشتند توانستند با
خان��وادهاش تماس بگيرند و به آنها اطالع دهند .يكي دو روز بعد ،چند خانم
و آقاي س��ـياهپـوش وارد بخـش شدند و س��راغ بيمار بخش  6را گرفتند .من
نيز راهنماييشان كردم.
يكي از آن خانمها كه ازهمه مسنتر بود باالي سـر رزمنده رفت .گاز را از روي
چش��مش برداشتم .وقتي مادرش با او صحبت كرد چشمانش را بست و شهيد
ش��ـد .همـه بس��ـتگانش دور او حلقه زدند و يكي يكي از ش��هيد خداحافظي
كردند .به س��مت مادرش رفتم و پرس��يدم ش��ما چگونه از قبـل سـياهپـوش
بوديـد؟! 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 شانههايش سنگيني ميكرد بخش را ترك كرد.
بيش��ك عظمت حماسه مادران و همسران ش��هدا و جانبازان و ايثارگران كه
اين روزها ،دوران س��ختي را به دور از عزيزانش��ان س��پري ميكنند ،كمتراز
عزيزانشان كه در جبههها نبرد كردند ،نيست و نبايد فراموش كرد كه همگان
مديون و وامدار صبر و عزت آنان هستيم.
از طرف��ي بايد اين نكته را هر روز با خود تكرار كنيم كه اگر ايران امروز اقتدار
و صالب��ت خود را حفظ ك��رده به دليل تربيت ايثارگراني اس��ت كه در دامان
شيرزناني غيور پرورش يافتهاند و به حق ،راهي را رفتهاند كه مادرانشان براي
آنها ترسيم كردهاند و آن راه حضرتزهرا(س) و بانو زينب كبري(س) است.

كودك س��ه س��الهاش را براي آخرين بار بوس��يد و راهي ديارغربت ش��د .اگر
ميپرس��يدي چرا سوريه؟ پاسخ ميداد جغرافيايش چه اهميتي دارد؟ دفاع از
كيان تشيع يك تكليف است،فرقي نميكند حرم امام رضا(ع) در ايران ،يا امام
حس��ين(ع) در كربال يا خواهر مظلومش در سوريه؛ همه آنها قبله دل عاشق
است .عش��ق كه مرز نميشناسد! ديروز در خرمشهر و آبادان و امروز بعقوبه و
تنف ،سلفيهاي ناجوانمرد،حرم بيبي را نشانه رفتهاند.
قلبم گرفت .اين جوان برومند چگونه به دنيا نگاه ميكند؟ايثار را ميشناس��م
ام��ا تعري��ف اين جوان از ايثار متفاوت اس��ت .برخي جاهالن چه س��خيفانه و
ناآگاهانه،اي��ن حماس��ه را به ماديات ارتباط ميدهن��د و انگيزه اين دالوران را
پول ميدانند! كدام ش��خص را ميشناسيد كه حلقوم شيرين به خنجر بسپارد
آنهم براي پول؟! حتي فكرش نيز جاهالنه است! آيا حاضريد كه مانند محسن
حججي آخرين بوس��ه را بر گونه دردانهتان بزنيد و به آوردگاه حيواناني برويد
كه س��ادهترين اصول انسانيت و حقوق بشر را نميشناسند و به راحتي اسير و
زنداني را سر ميبرند؟
ياد آن ش��اعر افتادم كه ميگفت :هيچ حيواني به حيواني نميدارد روا  ،آنچه
اين نامردمان با جان انسان ميكنند!
صحنه اس��ارت و س��ر بريدن جوان ما را در سايتهاي مختلف گذاشتهاند ،اوج
حقارت و ضعف خود را در س��ر بريدن اس��ير بيدفاع،با افتخار فرياد ميزنند.
خدايا! كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده خود را؟
تعري��ف اين مردان از ايث��ار و فداكاري چيز ديگري اس��ت .گويي وراي زمين
و قام��وس واژهها پ��رواز ميكنند .در ذهنم س��والي همهمه ميكن��د :آيا اگر
ميدانس��ت كه اينگونه مظلومانه چون مواليش ،س��ر به تيغ جفا ميس��پارد
بازهم به اين راه ميرفت؟ و بال فاصله به اين حماقت،چنين پاسخ ميدهم كه
مگر نميدانس��ت؟ مگر احتمال اين سرنوشت را نميداد؟مگر تصاويرمكرر سر
بريدن افراد توسط اين قوم متحجر و غارنشين را نديده بود؟
مگر مواليش حس��ين (ع) به همين نيت ،پا در ميدان بال نگذاش��ت و حلقوم
تشنه به خنجرجهل و تحجر نسپرد؟
ميتوان��م تا ابد از ايثار س��خن بگويم ام��ا ترجيح ميدهم همه را در آس��تان
ش��رافت عكسي كه از س��ر بريده محسن حججي منتشر ش��ده است ،قرباني
كنم .در جوالنگاه عش��ق ،جايي براي كالم نيس��ت .ميدان عشق ،حريم عشق
ورزيدن است.
پ��روردگارا! در س��رزمين من مرداني زيس��ت ميكنند كه مرگ را به س��خره
گرفتهاند .گاه در س��ني هس��تند كه بايد بيش��تر ،به عش��رتهاي كودكانه و
شيطنتهاي جواني بپردازند ،ولي يا نارنجك به خود بسته و زير تانك ميروند
يا آن سوي مرزها ،حادثه كربال را تكرار ميكنند .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
تش��يع وجود ندارد ،پس هيچ مرز ديگري نيز در پاسداشت حريم اين عاشقان
معني نمييابد .خداوندا! به همه ما شعور و آگاهي درك عشق را عطا بفرما.

لگوهاي شتگي
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روایت زندگی اسماعیل آذری ،مردي كه خود را وقف بچهها كردهاست

مكتب
فداكاري

درمكتب ايثار

داس�تانش بیش�تر شبیه قصههاست .در روزگاری که حساس�یت و ناراحتیهایمان به الیکي در دنیای مجازی ختم میشود ،او آستینهایش را باال زده و پا در راهي پر از
س�ختی گذاش�ته تا گرهای از مشکالت مردم رنجکشیده ،بهخصوص بچهها بگشاید .نه پول فراوان دارد و نه اسپانسرهای قدرتمند! شهر به شهر و روستا به روستا میرود
و برای بچهها کتاب میخواند و کتابخانه راه میاندازد و به زندگی وآس�ان ش�دن س�ختیها دلگرمشان میکند .شاید صفحه «اسماعیل آذری» را در اینستاگرام دیده و با
او و کارهایش کمی آش�نا باش�ید .شاید هم عضو کانال تلگرامیاش با نام «قصه خوانی برای کودکان» باشید .کاری خداپسندانه که حاال همه زندگی اسماعیل آذری ،طلبه
و روحانی  38ساله است.

ب��ه گفته یگانه خدامی ،خبرنگاري ك��ه با اين روحاني مصاحبه
كرده ،اس��ماعیل آذری اهل اس��تان کهگیلوی��ه و بویر احمد و
ساکن ش��هر دهدشت اس��ت .خودش میگوید همیشه دغدغه
کتاب و کتابخوانی را داشته«:زمانی که در قم بودم در دهدشت،
کتابفروش��ی راه انداختم .کار خیلی سختی بود .خیلی هم ضرر
کردم .نمایشگاه کتاب و کتابخوانی نيز راه میانداختم».
از خودگذشتگي براي فرزندان مردم
اما از چهار سال پیش که از قم به دهدشت باز میگردد تصمیم
هم و غمش را
میگی��رد این دغدغه را طور دیگری دنبال کند و ّ
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ب��رای بچهها بگذارد .او با امکانات ناچیزی کارش را ش��روع کرد.
هرچند که اكنون نيز امکانات زی��ادی ندارد اما ابتدای کار ،تنها
 10کتاب داش��ته است.او میگوید«:این قصهها را توی مسجد یا
پارک نزدیک خانه ،دو نوبت در روز و بعد از نماز در «پارک کتاب»
برای بچهها کتاب میخوانم .رفته رفته با کمک مردم کتابهای
بیشتری فراهم شد و توانستم به شهرها و روستاهای دیگر استان
نيز سری بزنم».
سفر عشق
او در این چهار س��ال به بیش از  50روستای استان کهگیلویه و

يثار

ويژه نامه
هفته
دفاع مقدس
مهر 1396

22
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بویر احمد رفت ه و بچهها را به کتابخوانی تشویق کردهاست .درباره
کارهایی که در این چند سال انجام داده ،میگوید«:اوایل ،کتاب
را به بچهه��ا می دادم و مدتی بعد درب��اره قصه حرف میزدیم.
هدف اصلی این بود که بچهها بتوانند استدالل و فکر و اعتماد به
نفس پیدا کنند تا حرف بزنند .یک سال بعد ،کالسهای انشا راه
انداختم چون دیدم بیشتر مدرسهها این کالس را ندارند .با معلمان
حرف زدم و این کالس راه افتاد .به بچهها کتاب میدادم که قصه
بخوانند و حرف بزنند و دربارهاش بنویس��ند .بعد ،پنجشنبهها را
انتخاب کردم که به روستاها سر بزنم و قصه بخوانم ضمن اینکه
در هر روس��تا افرادی را آموزش دادم تا این کار را در طول هفته
انجام بدهند .با کمک خیرین کتاب،لوازم التحریر وعروسک برای
بچهه��ا تهیه کردیم که با آنها قصه بخوانند و براس��اس قصهها
نمایش اجرا کنند یا نقاش��ی بکشند .از طرفی با ائمه جماعات و
فعاالن مس��اجد نيز صحبت کردم که بعضی کارها را با همکاری
بچهها و با قصهخوانی انجام دهند» .حاال آذری و دوس��تانش سه
کتابخانه در سه روستا راهانداختهاند و میخواهند هر  50روستا را
کتابخانهدارکنند.
تالش براي تغيير ديدگاه ملت
ش��اید آذری باعث شده تصویر کلیش��های که مردم از یک طلبه
و روحانی در ذهن دارند پاک ش��ود .تصویری همیشگی از کسی
که روی منبر مساجد سخنرانی و پیشاپیش دستههای عزاداری
حرکت میکند .خودش نيز میگوید که میخواسته این تصویر
تغیی��ر کند .هرچند که او رفتن ب��ه میان بچهها و قصه خواندن
برایشان را دوست دارد و همین کار را برای دختر و پسر کوچکش
نيز انجام میدهد؛ آنها هر شب با قصههای پدر به خواب میروند.

ايثارعلم
بي چشمداشت

بهخودباليدن
برايخدمت به محرومان

شهرس��تان ریگان یکی از شهرس��تانهای اس��تان کرمان در جنوب شرق
ایران بوده و مرکز این شهرس��تان شهر محمدآباد است .اين شهرستان محروم
در فاصله  ۳۰۰کیلومتری جنوب کرمان واقع ش��ده اس��ت .جمعي از پزشكان
خير در اين اواخر خدمات رایگان چشمپزش��کی و دندانپزشکی به 130بیمار
ریگان��ی ارائه كردهاند .این خیرین پزش��ک در روس��تای میرآبادش��وکت نظام
ومرکز شهرس��تان ،مردم را بدون هيچ چشمداش��تي ويزي��ت كردهاند .گفتني
است ،افرادی که دچار مشکالت عدیدهای در زمینه چشم پزشکی بودند جهت
درمان توس��ط خیرین به مراکز درمانی اعزام شدند.الزم به ذكر است تا كنون
شبکه بهداشت شهرستان از ابتدای سال 600بیمار را به صورت رایگان ویزیت
كرده اس��ت .بیماراني كه در مناطق صعبالعبور وروستاهای محروم شهرستان
زندگ��ي ميكنند و به دلیل گرم ش��دن بيش از حد هوا ،تیمهای پزش��کی به
روستاهای محروم شهرس��تان ریگان جهت خدماترسانی به بیماران گرمازده
اعزام شدهاند.

گروه پزشکی «خیرین صاحب الزمان (عج)» چندي پيش در سومین سفر خود پس از
توابع میناب و بشاگرد در هرمزگان به روستاهای محروم و دور از دسترس شهرستان سرباز
در سیستان و بلوچستان رسیدند تا به مدت سه روز به مداوای بیماران این منطقه بپردازند.
این گروه پزشکی را متخصصانی از رشتههای جراحی مغز و اعصاب ،مغز و اعصاب اطفال،
ارتوپد ،پزشکی ورزش��ی ،جراح عمومی ،جراح چشم و پزشک عمومی تشکیل میدهند
و در س��ه روزی که در شهرس��تان سرباز به سربردند ،حدود چهارهزار ویزیت و  20عمل
جراحی در بیمارستان والیت این شهرستان انجام دادند« .سیدمیثم حجازی» کسی است
که به همت او تیم پزشکی داوطلب باعنوان تیم پزشکی «خیرین صاحب الزمان (عج)» به
مناطق محروم سفر میکند .حجازی در گفتوگو با روزنامه قانون گفته است«:خوشحالم
که میتوانیم به مردم مناطق دورافتاده و کم امکانات خدماتدهی کنیم .افتخارم این است
که همراه تیم پزش��کی به مناطق دورافتاده و نقاط صفر مرزی کشور میرویم و بچههای
این آب و خاک را میبینم که برخیشان مشکالت دخترم را دارند .پس به خود میبالم و
از خدا میخواهم که قدرت و سالمتی بدهد که بتوانم خدمت بهتری به مردم انجام دهم».

آذری برای شکستن تصویری که مردم از روحانیون دارند ،گاهی
به جای س��خنرانی داستان یا شعری از موالنا میخواند .حتی در
اعتکاف امس��ال برای زنان حاضر در مسجد کتاب خوانده و برای
جوانترها نيز کتاب برده که در این فرصت سه روزه مطالعه کنند.
البته قصه خوانیهای حا ج آقا آذری تنها در مس��جد نیس��ت و
او به پارک یا مدرس��ه میرود و گاهی که در مدرس��ه به او اجازه
قصهخوانی نمیدهند با بچهها زیر درختها مینش��یند و قصه
میخواند .خودش میگوید«:شاید بچهای به مسجد نیاید و نماز
نخواند دلیل نمیشود که به او توجه نکنیم».
نيت ملي
هرچند آذری دوست دارد این کارها را به تمام کشور و تمام شهرها
و روستاها گس��ترش دهد اما اكنون هم امکاناتش را ندارد و هم
احساس میکند استانش با وجود فقر و مشکالتی که دارد بیشتر
نیازمند کارهای اوس��ت .به گفته آذری این استان یک متر جاده
اتوبانی هم ندارد.در اس��تانی گازخیز روستاها گاز ندارند.در هفته
چند بار آب قطع می شود و بیکاری زندگیها را نابود میکند .پدرها
بیشتر وقتها نیستند چون مجبورند برای کارگری به استانهای
دیگر بروند .در چنین ش��رایطی تالش ک��رده بچهها را به کتاب
خواندن عالقمند کند«:در بعضی روستاها کتابی نبود؛ برایشان
کتاب بردیم یا اینکه در کالسها از معلم های زن استفاده کردیم
چون بعضی از معلمان مرد بچه ها را کتک میزنند و بچهها رغبتی
برای قصه شنیدن از آنها ندارند اما خودشان میگویند معلمان
زن مهربانترند .بیشتر وقتها در کنار قصهخوانی ،با کمک بچهها
نمایش اجرا میکنیم و برای همین کارها بچه ها همیشه منتظر
هستند که به روستایشان برویم و عالقهمند شدهاند».
ايثار مال و وقت
آذری ب��رای بچههای این مناطق و روس��تاها ،هفتهای یک بار
اس��باببازی میبرد تا بازی کنند .او حتی تالش کرده مسائلی
چون حفاظت از محیط زیس��ت را با همی��ن قصهها به بچهها
یاد بدهد .برایش��ان از درختهای بل��وط میگوید که در حال
نابودی هستند یا با کمکشان روستا و طبیعتش را از زباله پاک
میکند .اس��ماعیل آذری برای درست انجام شدن کارها وموثر
بودن آموزشهایش بچهها را تقسیمبندی کرده است.بچههای
بیسرپرس��ت ،بد سرپرس��ت ،فرزندان طالق ،ك��ودكان دارای
والدین س��الخورده يا بیمار .او معتقد اس��ت که هر کدام از این
بچهها در کن��ار آموزشهای عادی و همگانی آموزشهای ویژه
نيز الزم دارند .او عنوان میکند «:به جایی میروم که معروف به
منطقه موادفروشان است .بسیار فقیرند و دیدهام چه آسیبهایی

،،

اسماعیل آذری برای درست
انجام شدن کارها وموثر بودن
آموزشهایش بچهها را تقسیمبندی
کرده است.بچههای بیسرپرست،
بد سرپرست ،فرزندان طالق،
كودكان دارای والدین سالخورده
يا بیمار .او معتقد است که هرکدام
از این بچهها در کنار آموزشهای
عادی و همگانی آموزشهای ویژه
نيز الزم دارند

بچهها را تهدید میکند .بچههای بیسرپرس��ت و بد سرپرست
زیادهس��تند یا بچههایی که بهطور مثال پدرانش��ان  80سال
دارند .این بچهها داراي ارتباط درس��تی با خانوادهشان نيستند
و در معرض خطرند .به بعضی کمک مادی میکنیم و هدایایی
میدهیم یا مخفیانه به پدر و مادرشان کمک میکنیم .به لحاظ
فرهنگی کار ما با این بچهها ف��رق دارد .در قالب قصهخوانیها
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س��عی میکنیم درباره آس��یبهایی که در معرضشان هستند
حرف بزنیم .آنان در معرض تجاوزهای جنسی هستند و تالش
میکنیم قدرت نه گفتن را به آنها یاد بدهیم» .گاهي پدر و مادر
این كودكان نيز مش��کل دارند و خیلیهایشان بچهها را حتی
با ش��لنگ و کابل کتک میزنند چون تنها راه تربیتی که بلدند
همین است! اما آذری و دوستانش با هر سختی که هست تالش
ب این روشها
میکنند آنها را یک جا جمع كرده و درباره آسی 
حرف بزنند و تشویقش��ان کنند برای بچهها قصه بخوانند و با
آنها درست رفتار کنند.
روياي روحاني فداكار
هزین��ه این کارها بیش��تر با کمکهای مردم��ی و خیرین انجام
میشود و جمع کردن این کمکها و زنده نگه داشتن این نهضت
کار سختی است .هرچند این تنها یکی از سختیهایی است که
او به جان خریده .تاثیرگذاری روی خانواده ها و اینکه مجابشان
کند رفتار بهتری با فرزندانشان داشتهباشند یا آموزش به كودكان
که حرفش��ان را با کتک و دعوا به یکدیگر نگویند ،کار س��ختی
است .به قول آذری اینها تبديل به فرهنگ شدهاند اما او هیچوقت
ناامید نشده و معتقد است که حتی اگر االن و در کوتاه مدت تاثیر
کالسها و قصه خواندنهایش��ان را نبیند در دراز مدت بهطور
حتم تاثیرگذار خواهند بود.
دردهايناگفتني
او در این راه خاطرات تلخ و شیرین نيز زیاد داشته و وقتی آنها را
تعریف میکند میتوانی شادی و ته مایه غم را در صدایش حس
کنی«:چند سال پیش گفتم هرکس در کالسهای طرح تابستانی
شرکت کند و خوب کتاب بخواند به او کفش هدیه میدهیم .یکی
از بچهها برنده شد اما گفت کفش شماره  42به من بدهید .گفتم
که این کفش برای تو بزرگ اس��ت .گفت پدرش کارگر اس��ت و
کفشهایش پاره شده و پاهایش اذیت میشوند» .اسماعیل آذری
هم��ه زندگیاش در قصهخوانی برای بچهها خالصه شدهاس��ت.
او از آرزویش میگوید«:به منطقهای میروم که آس��یبپذیرند و
امکانات فرهنگی ندارند .دوستدارم یک موسسه فرهنگی و یک
کتابخانه ویژه کودکان و پر از اسباب بازی برایشان راه بیندازم که
بازی کنند .بچهها فضای بازی داشته باشند و مادرها با شرکت در
کالسهایش توانمند شوند».
این آرزوی کس��ی اس��ت که هر روز و در کنار روزی  6س��اعت
تدریس در حوزه ،کتابها را پشت ماشینش میریزد و به روستاها
و شهرهای کوچک س��ر میزند تا بچهای بیکتاب و قصه نماند.
رویایی که راه را برایش آسان میکند.

خيرخواهيازكاليفرنيا
تا مناطق دور افتاده ايران

اهدايفردایيسبز
با ايثار وقت و مال

محمدرضا حافظی س��ال  1310در ش��هر بروجرد استان لرس��تان به دنیا
آم��د .وی مدرک دکتری مدیریت خود را از دانش��گاه نیوپرت کالیفرنیا آمریکا
دریافت کرده اس��ت .او از جمله چهرههای سرشناس خیرین مدرسهساز کشور
اس��ت .به طوری که در کارنام��ه وی ،فعالیتهای ارزن��دهای در این زمینه به
چشم میخورد .وی از سال  1378به ریاست جامعه خیرین مدرسهساز کشور
انتخاب شده است.
به گفته حافظی ،گام برداشتن در راه خدا و برای خدا ،شایستگی و لیاقت
میخواهد ک��ه خداوند این توفیق را به همگان نصیب نمیکند .وی خطاب به
خیرین مدرسهساز با بیان اینکه سازندگی ،کار خداست گوشزد ميكند :مال و
منال هرکسی در این دنیا باقی میماند و هیچ کسی نمی تواند با این داراییها
به دنیای دیگر سفر کند ،پس چه بهتر است که فکری به حال این اموال برای
بعد از مرگ خویش بکند تا هم بندگان خدا و هم خدا را خوشحال کند.

توسط جمعی از دانشجویان دانشگاه
گروه فرهنگی خیری ه فردای سبز در سال ّ ۱۳۷۵
صنعتی شریف پایه ریزی و در سال  ۱۳۷۶تاسیس شد .از آن جا که منظور از فرهنگ
توجه به عنایات و توجهات
در این گروه ،فرهنگ واال و زیبای اسالمی و قرآنی است و با ّ
فراوانی که در فرهنگ اسالمی به عدالت ،دستگیری از نیازمندان ،رسیدگی به محرومان
و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است ،در فردای سبز برای
حرکت در این راس��تا و هم چنین ترویج و اش��اعه فرهنگ ايثار آن تالش می شود .در
همین مسیر اعضای گروه عالوه بر تالش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود ،برای
آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت
اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان
حد توان با این فرهنگ اسالمی آشنا سازند و مسیری را برای آنها
و دانشگاهیان را در ّ
در جهت احس��ان و نیکی و عادت به اخالق کریمه هموار كند ،خود اقدام به ش��ناخت
خانوادههای محروم و کمک به آنها كردند .اين گروه براي مثال در آس��تانه سال جديد
تحصيلي براي نيازمندان لوازم التحرير تهيه كرده و در اختيار آنها قرار داده است.
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حاج حسين ،مردي كه با ايثار خود در تاريخ ماندگار شد

ملكدر ِ
ِ
نیکانجهـان
صف

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 فعاليتهاي خود قرار ميدادند و مشكالت مختلف نيز سبب نشد تا از آن مسير خود عقب
ن ملك است .مردي كه در تمام طول عمر خود از ايثار مال،پول ،محبت و وقت كمنگذاشت
بنشينند .يكي از پيشقراوالن اين عرصه حاجحسي 
و راهي را رفت كه در پايان آن عاقبت بهخيري را با عمق جان حس كرد و امروز به نيكي از او ياد ميشود .به همين دليل براي احترام به يك
ايثارگر عرصه اجتماعي به زندگينامه و اقداماتيكه او انجام داده است ،ميپردازيم.
عمري با بركت
حاج حسین ملک ،واقف و بنیانگذار کتابخانه و موزه ملی ملک در
 ۱۱ربیع االول س��ال  ۱۲۸۸ه.ق (۱۲۵۰خورش��یدی) در تهران متولد
شد .خانواده اش تبریزی و مجتهد زاده بودند .اما پدربزرگش آقا مهدی
به کس��وت روحانیان درنیام��د ،بلکه در جنگ های ای��ران و روس به
قش��ون دولتی پیوست و تا درجه س��رهنگی پیش رفت .پس از جنگ
ب��ه تجارت روی آورد و از امتیاز دوس��تی با می��رزا تقی خان امیرنظام
(امیرکبیر آینده) برخوردار ش��د .امیرنظام ،پیش��کار ولیعهد قاجار در
آذربایجان بود و هنگامی که محمد ش��اه قاجار از دنیا رفت ۱۰۰ ،هزار
تومان از آقا مهدی قرض گرفت تا ناصرالدین میرزای ولیعهد را از تبریز
ب��ه تهران بیاورد و به تخت بنش��اند .آقا مه��دی هم به تهران آمد و به
پ��اس خدماتش لقب ملک التج��اری گرفت .بعد از آقا مهدی این لقب
ب��ه فرزندش محمد کاظم رس��ید که خصایل متفاوت��ی را از خود بروز
می داد .در جوانی ورزش��کار و دست پرورده پهلوان ابراهیم یزدی بود.
س��پس مثل پدر وارد تجارت شد .از سیاست نیز برکنار نبود و دستی
هم در سرودن شعر داشت.

پدري تاجر
او ب��ه واس��طه دخالت در سیاس��ت روابط خوبی با اف��رادی چون
میرزاعلیاصغرخ��ان اتاب��ک یافت و از این راه بر ث��روت و ارثیه پدری
اف��زود .محمد کاظ��م نیز همچون پ��در بارها در مق��ام حمایت مالی
از ش��اهزادگان و حاکمان وقت ظاهر ش��د و از جمل��ه یکبار  ۸۰هزار
تومان به شاهزاده مؤیدالدوله پسر شاهزاده حسامالسلطنه قرض داد تا
برای دریافت فرمان حکومت خراس��ان به ناصرالدین ش��اه تقدیم کند.
ملکالتج��ار در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت داش��ت که از آن
جمل��ه میتوان به ش��رکت عمومی ویژه فعالیته��ای مالی و بانکی و
ش��رکت تجارتی فارس در شیراز که در نش��ر اسکناس فعالیت داشت
و همچنین به تاس��یس راه شوسه بین آس��تارا و اردبیل اشاره کرد .او
همچنین از مخالفان بانک ش��اهی به ش��مار میآمد و در نظر روسها
چهره مهم و تاثیرگذاری بود .کلنل کاساکوفسکی ،فرمانده وقت بریگاد
ق��زاق در ایران در خاطرات خود درباره ملکالتجار مینویس��د« :حاج
ملکالتجار سردس��ته تجار تمام تهران و سراسر آذربایجان میباشد و
خود آذربایجانی است.

نگاهي به برخي سازمانها،بنيادها و موسسههايي كه بدون هيچ انتظاري به مردم خدمت ميكنند

يك جهان از خودگذشتگي

دن
ي
ا
ي
ايثا

فرهنگ ايثار و فداكاري در ميان مردم ما به يك خصوصيت تبديل شدهاست ولي اين روحيه
بيش��ك در ميان مردم س��اير نقاط دنيا نيز وجود دارد .فعالیتهایی نظی��ر حمایت از کودکان
آس��یبدیده یا بیسرپرست ،ایجاد امکانات آموزشی برای مناطق محروم ،مبارزه با بیماریهای
واگیردار ،مبارزه با اعتیاد ،حفاظت از محیط زیس��ت یا صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی
همگی میتواند نمونههایی از فعالیت س��ازمانهای مردمنهاد در سراس��ر دنیا باش��د که نشان از
توس��عهیافتگی و احساس مسئولیت اجتماعی شهروندان این جوامع دارد .اصوال انگیزه بسیاری

از حرکتهای خودجوش و داوطلبانه مردمی ،انجام کارهای عامالمنفعه و خیریهای بوده که برای
کمک به گروهها و اقش��ار خاصی در جامعه صورت گرفته اس��ت .در همين راستا دنياي اقتصاد
درگزارشي نوشته كه چنین فعالیتهایی در دورههای مختلف زمانی وجود داشتهاند و نمیتوان
برای آن مبدا مش��خصی در نظ��ر گرفت ،اما راهاندازی چنین س��ازمانهایی در دو قرن اخیر در
دنیا رشد چشمگیری داشته ،به طوری که تعداد NGOدر آمریکا حدود یک و نیم میلیون ،در
روسیه  277هزار و در هند حدود  3/3میلیون در سال  2009تخمین زده شده است .در هند به
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سازماني به نام آکسفام

سازمان «آکسفام» مستقر در آکسفورد انگلیس با هدف مبارزه با فقر و بهبود شرایط زندگی
مردم در سراسر جهان تاسیس شد .نظیر بسیاری دیگر از سازمانهای مردمنهاد بزرگ ،این
سازمان هم در سراسر دنیا توسعه یافته و تبدیل به یک س�ازمان مردم نهاد بینالمللی شده
است .آکسفام در  70کشور در زمینههای مبارزه با فقر ،آموزش و مبارزه با بیماریهای مختلف
فعالیت میکند .یک نمونه از برنامههای موفق این بنیاد در سال  2003با همکاری دو سازمان
آکسفام انگلیس و نیوزلند در یکی از شهرهای ویتنام اجرا شد که میزان حضور کودکان را در
مدرس�ه افزایش داد .با اجرای این برنامه ،تنها در مقطع ابتدایی  53درصد از کودکان به طور
منظم در مدرسه حاضر شدند.

بنیاد بینالمللی کِر

«کِر» یکی از بزرگترین سازمانهای امدادرسانی در دنیا ست که در سال 1945در ایاالت متحده آمریکا
تاسیس شد تا به پناهندگان و آوارگان جنگ جهانی دوم کمک کند .در حال حاضر ماموریت اصلی این
بنیاد به میزان قابل مالحظهای تغییر یافته و بر تعاون و مشارکت برای پایان دادن به فقر در نقاط مختلف
دنیاتاکیددارد .اینبنیادبابیش از 12هزارنفر کارکناندر 72کشوردنیابرنامههایی رادردست اجرادارد.
شعبمختلفاینبنیاددرآمریکا،انگلیس،ژاپنوهشتکشوردیگرفعالاستوتنهادرآمریکابیشاز
 350هزار نفر اعانهدهنده دارد .در سال 2004شعبه آمریکایی این بنیاد به تنهایی بودجهای معادل517
میلیون دالر برای هدایت 870پروژه کاهش فقر در 70کشور دنیا هزینه کرد که این پروژه 45میلیون نفر
راپوششمیداد.

تالش براي عال ِم ساختن از حاجحسين
حاج حسین فرزند ارشد خانواده محمد کاظم ملکالتجار بود
و در کنار دو برادر و س��ه خواهرش در خانه چنین پدری در بازار
بینالحرمین تهران پرورش یافت .پدرش هرچند مرد سیاست بود
و با تجدد میانه بدی نداشت اما آن زمان منش و ریشه خانوادگی
همچنان بر اوضاع زمانه میچربید .از همین رو بود که به مدارس
جدید با دیده تردید مینگریست و بنابراین فرزند ارشد ،حسین را
برای حفظ دیانت به مدارس دارالش��فاء و صدر تهران فرستاد تا به
تحصیل علوم قدیمه بپردازد.
تربيت مردانه
حاج حسین آقا ملک ،درباره دوران کودکی خود میگوید« :پدر
ما در تربیت فرزندان بسیار سختگیر بود .پیوسته از ما بازخواست
میکرد .به ش��دت از او میترسیدیم .در حضورش مثل یک بنده
پرستنده دست به سینه میایستادیم .ولو متوجه حضور ما نشده
باشد ،هر مدتی که طول میکشید منتظر میماندیم تا به ما نگاه
کند و اجازه جلوس بدهد .آنگاه دو زانو مینشس��تیم .انحراف از
دو زانو نشس��تن مواخذه داشت .باید فاصله از محل نشستن پدر
را رعایت میکردیم و به فرمایشات او گوش میدادیم .وقتی من و
برادرم تقصیری کرده بودیم ،مرحوم پدرم با همان دقت در تربیت
فرزندان و سختگیری شدید ،دستور داد دو «ارخالق» [جامه بلند،
لبادهای که بین رویه و آستری آن پنبه میدوختند] بر ما بپوشانند
و یک طناب دور کمر هر یک از ما ببندند .پوشیدن این ارخالقهای
ژن��ده و مندرس با پنبههایی از الیه آس��تری و رویه بیرون آمده
بس��یار موهن بود .ما هفت یا هشت ساله بودیم .پدرم برادرم را با
خود میکش��ید .دس��ت مرا هم گرفته بود و به دکان استاد میرزا
کفشدوز همسایه خانه بینالحرمین در بازار میبرد و میگفت :شما
الیق فرزندی من نیستید و باید کفشدوزی کنید .من از دستش
گریختم و او دواندوان به دنبالم آمد تا مرا گرفت .ولی در همین

فاصله تصمیمش عوض شد و موضوع خاتمه یافت».
وارث ارث عظيم
محمد کاظم ملک التجار ،از راه تجارت و از جانب امالک وسیعی
که در خراسان خریده بود ،ثروت انبوهی را برای فرزندانش به ارث
گذاش��ت و این اساس ثروت حاج حس��ین ملک بود .او دستیاری
پدرش در اداره امالک خراس��ان را برعهده داشت و گویا نخستین
علقه های فرهنگی اش در س��فری که همراه پدر به مشهد رفت،
بس��ته ش��د .در آنجا به راهنمایی یکی از دوستان پدر با پاره ای از
نفایس حرم رضوی آشنا شد و بعدتر وقتی در نیشابور نسخه ای از
دیوان « ابن یمین فریومدی» (شاعر سده ششم هجری) را بهدست
آورد ،فکر بنیاد یک کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد .در این
زمان ۲۸ساله بود.
ايثار آثار
گفتني است کتابخانه ملک که از حدود سال  ۱۲۷۸شمسی
آجرهای نخس��ت بنایش گذاشته ش��د .او در روز  ۶آبان ۱۳۱۶
این کتابخانه را وقف کرد .بر اس��اس وقفنامه ش��ماره -۷۹۷۶
 ۶/۸/۱۳۱۶که در دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره  ۷۷حوزه تهران
ثبت شد ،حسینآقا ملک خانه اجدادی خود در بازار بینالحرمین
تهران را به هم��راه تمام اثاثیه و کتابهای موجود در آن ،وقف
آستان امام رضا (ع) کرد تا «شعبهای از کتابخانه مقدسه رضویه
باشد» و «کافه و عامه افراد سکنه ایران بدون رعایت ملیت حق
استفاده داشته باشند» .آن گاه در سال  ۱۳۱۶به شرحی که در
بخش وقف نامه خواهد آمد ،تقدیم آس��تان امام رضا (ع) ش��د.
حس��ین ملک همچنین امالک و مستغالت زیادی را در تهران
و خراس��ان وقف امور خیریه و عام المنفعه کرده و بدین ترتیب
در جایگاه بزرگ ترین واقف تاریخ معاصر ایران نشس��ته است.
حاج حس��ین ملک اموال زیادی را وقف کتابخانه کرد تا پس از
مرگش درآمدی برای توس��عه کمی و کیفی آن فراهم باشد .او

ازای هر  400نفر یک  NGOوجود دارد و رقم کل NGOها در هند ،چند برابر تعداد مدارس
ابتدایی و مراکز بهداش��ت در این کشور است .همانطور که گفته شد یکی از انگیزهها و اهداف
ش��کلگیری سازمانهای مردمنهاد ،فعالیتهای خیریه و عامالمنفعه است .نگاهی به زمینههای
مختلف کاری این س��ازمانها در سراسر دنیا نشان میدهد همه این نهادها را میتوان یک بنیاد
خیریه در نظر گرفت و هدف مش��ترک همه سازمانهای مردمنهاد رفع مشکالت و فراهمکردن
شرایط رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی مردم دنیاست.
ايثاربينالمللي
در مسیر مبارزه با فقر و اجرای پروژههای عامالمنفعه ،دولتها و سازمانهای بینالمللی متکی
بر فعالیت دولتها نظیر بانک جهانی و سازمان ملل متحد تنها میتوانند در حد حرف زدن پیش
بروند و اقدامات تاثیرگذار در زمینه مبارزه با فقر توس��ط س��ازمانهای مردمنهاد یا سازمانهای
غیرانتفاعی که به دنبال س��ودآوری نیس��تند ،صورت میگیرد .این سازمانها اغلب فعالیتهایی
توس��عهای و انساندوس��تانه را در نقاط مختلف دنیا هدایت میکنند .اگ��ر بخواهیم تعریفی از
یک س��ازمان مردمنهاد خیریه ارائه دهیم ،باید گفت همه فعالیتهای انساندوستانه و توسعهای

سازمان نجات کودکان

سازمان نجات کودکان در سال  1919ميالدي همزمان با پايان جنگ جهاني اول كه دنيا آثار
مخرب جنگ را مش�اهده مي كرد به منظور و با هدف کمک وامدادرساني به کودکانی که از
عواقب و نتایج جنگ جهانی اول رنج میبرند در انگلیس تاسیس شد .درحال حاضرسازمان
نجات کودکان در  27کشور دنیا حضور دارد و همه این شعب در کنار یکدیگر «اتحادیه نجات
کودکان» را تشکیل میدهند.
این اتحادیه در  110کشور به منظور کمک وياري به کودکان برای دسترسی به زندگی بهترو
مناسبتر فعالیت میکند که این فعالیتها زمینههای مختلفي از آموزش ،سالمت و بهداشت
و کمکرسانی در شرایط اضطراری و بحراني را در بر میگیرد.

نخستین بار در سال ۱۳۲۵خورشیدی و سپس در  ۲۵فروردین
ماه  ۱۳۳۰امالک و مستغالت زیادی را وقف آستان قدس رضوی
کرد و درآمدش��ان را به کتابخانه اختصاص داد .امالک وقفی در
سال  ۱۳۳۰شامل  ۲۰قطعه زمین بزرگ کشاورزی در خراسان
و تعداد زیادی دکان در بازار تهران بود .حاج حس��ین ملک در
سال های  ۱۳۳۱و  ۱۳۳۴برای چندمین بار امالک و مستغالتی
را وقف آس��تان قدس رضوی کرد و مقرر داش��ت که بخشی از
عواید آن ها به کتابخانه و موزه و بخش دیگر به ساخت و اداره
بیمارستانی در چناران خراسان اختصاص یابد.
از طرفي ديگر آنچه از داراييهاي حاج حسين وقف شد عالوه بر
هزاران نسخه خطی نفیس یا چاپ سنگی شامل فرشها ،لوسترها،
مبلمان و تابلوهای نقاش��ی بود که او به عن��وان لوازم و تجمالت
زندگی شخصی از آنها اس��تفاده میکرد .مجموعهای از تمبرها،
سکهها ،آثار الکی و برخی تابلوهای نقاشی مرحوم کمالالملک و
نقاشان معروف جهان از دیگر بخشهای وقف شده در این خانه بود.
این آثار ابتدا در قالب کتابخانه به نمایش درآمدند و بعدها هسته
اولیه «موزه ملک» را شکل دادند.
ياد ماندگار
حاج حسینآقا ملک سرانجام در چهارم امرداد  ۱۳۵۱در سن
 ۱۰۱سالگی در تهران درگذشت .او را پس از وفات به مشهد منتقل
کردند و در غرفه شرقی دارالحفاظ حرم مطهر رضوی در نزدیکی
پدرش به خاک سپردند .گفتني است مرحوم احمد گلچین معانی،
متخلص به گلچین شاعر و پژوهشگر مشهدیاالصل درباره تاریخ
وفات حسینآقا ملک سروده است:
از پس صد سال برفت آنکه بود
در ِ
نیکان جهـان ،منسلک
صف
ِ
سال وفات و سـنه عمر اوست
ِ
بانی خیرات ،حسـین ملک

در این تعریف گنجانده میش��وند .برخی از این س��ازمانهای مردم نهاد خود مستقیم در زمینه
فقرزدایی اقدام عملی انجام نمیدهند ،بلکه با روشهای مختلف اقتصادی بودجهای برای کمک
به NGOهای محلی فعال برای فقرزدایی فراهم میکنند و با اعطای این کمکهای مالی به طور
غیرمستقیم در زمینه مبارزه با فقر تاثیرگذارند.
عرصه گسترده عمل نيك
زمینه کاری سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه خیریه هم میتواند بسیار متفاوت باشد .به
ای��ن ترتی��ب که بعضی از آنها خدمات مالی نظیر اعطای وام به فقرا ارائ ه میدهند ،بعضی دیگر
در زمینه فراهم کردن آب پاک و بهداش��تی برای بهبود سالمت و بهداشت اقشار محروم جامعه
فعالیت میکنند .برخی دیگر نیز در جهت بهبود ش��رایط آموزش��ی کار میکنند و به طور کلی
تالش میکنند به هر طریق ،تغییری هرچند کوچک با منظور پایان دادن فقر در دنیا ایجاد کنند.
این س��ازمانهای مردمنهاد اغلب بس��یار تاثیرگذارتر از برنامههای دولتی عمل کرده و به مراتب
کمتر از برنامههای مشابه دولتی در آنها امکان فساد وجود دارد .در اینجا به معرفی اجمالی چند
سازمان خیریه جهاني ميپردازيم تا با عملكرد آنها آشنا شويم.

بنیاد خیریه «گیتس» بزرگ

این بنیاد خیریه بزرگترین س�ازمان خیریه خصوصی در جهان به ش�مار میرود که تا به امروز
مجموعا بودجهای معادل  28میلیارد دالر را وقف کارهای خیریه کرده است .در حقیقت این مبلغ
توسط بنیاد سرمایهگذاری شده و به جای اینکه تنها یک بار هزینه شود ،از محل درآمدهای حاصل
از این سرمایهگذاری کمکهای مالی برای اجرای پروژههای خیریه صورت میگیرد .این چرخش
مالی سبب شده بنیاد بیل و ملیندا گیتس به یکی از اصلیترین منابع کمک مالی در بخش بهداشت
و سالمت در دنیا تبدیل شود ،کمکهای مالی این بنیاد در بخش سالمت ساالنه به  6میلیارد دالر
میرسد و این در حالی است که بودجه ساالنه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOتنها یک میلیارد
و  65میلیون دالر است.
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ياران
ايثار

حميدموذن،مديرخانهفرهنگايثار:

آنچه ما انجام مي دهيم همه
در راستاي ترويج فرهنگايثاراست
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 هشتسال دفاع مقدس به نسلهاي 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 عدهاي خاص به عموم
مردم و ايجاد فضاي فرهنگي مناسب و ترغيب به فعاليتهاي 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.
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آقاي موذن! طرح تكريم ايثار چيس�ت و ضرورتهاي
آن كدامند؟
طرح تكريم ايثار ،يك طرح فرهنگي اس��ت كه بر اس��اس آن با
مراجعه به ايثارگران هش��ت س��ال دفاع مقدس ،ضمن دريافت
خاطرات و اظهارات ايشان و ساير اسناد مرتبط با دفاع مقدس ،به
انتشار آنها در قالبهاي مختلف اقدام ميشود .حقيقت اين است
که نزديك به سه دهه از پایان جنگ گذشته و ديگر آگاهی به کم و
کیف حوادث آن از طریق شهود ،غیرممکن است .اما عمده ماجراها
و وقایع جبهه ها را می توان در آینه خاطرات و تجربيات کسانی
تماشا کرد که خود از نزديك و در بطن اين رويداد ،شاهد و ناظر
آن بوده اند .مکتوب کردن و نشر خاطرات ايثارگران از دوران دفاع
مقدس ،ضرورتی انکار ناپذیر است ،چرا که حفظ و بهره گيري از
تجربیاتی که بسیار گران حاصل شده اند ،نشانه خرد و تدبیر است
و حتي به قدر ثبت و نشر يك خاطره ،يك روايت و يك حادثه از
اين دوران پرش��ور و حماسه ،شايد بتواند ما را به اهداف فرهنگي
كه براي يك جامعه مسئول و هوشمند و پيشرو در نظام اسالمي
متصور هستيم نزديكتر كند .بحمداهلل تاكنون كتابهاي بسياري
از خاطرات فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس منتشر شده
اس��ت ،اما بيترديد آنچه انجام شده در برابر آنچه بر زمين مانده
اس��ت ،اندك است .از همين رو ،طرح تكريم ايثار در پي آن است
كه با يك سازماندهي گسترده بتواند با جلب نظر ايثارگران و نيز
با همكاري خاطرهنگاران و داستان نويسان ،اين فاصله را بهتدريج
پر كند.
بنابراين ش�ما در نظر داريد براي انتقال فرهنگ ايثار
و دفاع مقدس ،با همه ايثارگران مصاحبه كرده و خاطرات
آنها را منتشر كنيد؟
البته يك روش براي انتقال فرهنگ ايثار و دفاع مقدس به جامعه
آن است كه همه ايثارگران و مجاهدان و آنهايي كه در سالهای
دفاع مقدس در جبهه حضور داش��ته اند خودش��ان دست به قلم
شوند و هریک به تناسب نقش و مسئوليتي که بر عهده داشتهاند،
زوایایی از آن رويداد عظیم و دوران پرحماسه را مكتوب و براي ثبت
در تاريخ به روشهاي مختلف منتشر كرده يا به افراد و نهادهاي
ذيربط عرضه كنند .اما به جهت وجود مشغلههاي روزمره يا نبود
تواناييهاي شخصي در زمينه ثبت مكتوب خاطرات ،ممكن است
از اين مهم غفلت شده باشد .مصاحبه با ايثارگران ميتواند با بهره
گيري از بيان ايثارگر و جست و جو در نهان خانه دل او و با تكيه
بر تجربيات و توانمنديهاي شخص مصاحبهگر و خاطره نويس،
اين مهم را امكان پذير سازد و به تجربه میتوان گفت اگر زندگی
و کارنامه بس��یاری از ايثارگران و ناگفته های دفاع مقدس جمع
آوری و بهصورت اصولی و براساس منطق علمی و ساختار تدوین
محتوا مکتوب شود ،گنجينه بزرگي فراهم خواهد شد كه به يقين
فرهنگساز خواهد بود و هر یک به نوبه خود می توانند ،سوژههای
بکری برای خلق داس��تانها و رمانهايي 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 تكريم ايثار فع�لا مربوط به ايثارگران وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي است .البته در نظر است پس از پايان يك
مهلت زماني مشخص و اتمام كار جمعآوري خاطرات ايثارگران
اين وزارت ،طرح تكريم به س��اير دس��تگاهها كه مايل باش��ند از
خدمات خانه فرهنگ ايثار بهرهمند شوند ،توسعه يابد .همانگونه
ك��ه مي دانيد بي��ش از  3400نفر از كاركن��ان وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي از ايثارگران يا خانواده ايثارگران هستند .تعداد 56
نفر از كاركنان در جبهههاي دفاع از انقالب و ميهن اس�لامي به
ش��رف ش��هادت نايل آمده اند و صدها نفر از همكاران نيز افتخار
حضور در ميدانهاي دفاع مقدس را داش��تهاند و نشان جانبازي،
آزادگي و رزمندگي را بر سينه خود دارند .همچنين صدها نفر از
خانواده معظم شهدا و ايثارگران در قسمتهاي مختلف وزارتخانه و
زيرمجموعههاي آن حضور دارندكه خود گنجينه و پشتوانه بزرگي
براي اين وزارتخانه فرهنگ ساز محسوب ميشوند .در همين راستا

اگر زندگی و کارنامه بسیاری
از ايثارگران و ناگفتههای دفاع
مقدس جمع آوری و بهصورت
اصولی و براساس منطق علمی و
ساختار تدوین محتوا مکتوب شود،
گنجينه بزرگي فراهم خواهد شد
كه به يقين فرهنگساز
خواهد بود

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  15نفر از آزادگان اختصاص يافته و در
قالب داستانكهايي تنظيم شده است ،همزمان با  26مرداد 1396
سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسالمي به زيور طبع آراسته شد
و در نظر است كه با تامين پشتيبانيهاي الزم از سوي دفتر امور
ايثارگران ،هر ماه حداقل يك كتاب منتش��ر شود .همچنين اين
خاطرات در سايت دفتر ايثارگران ،خانه فرهنگ و ساير پايگاههاي
اطالعرساني نيز انتشار يافتهاند.
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.
فعاليتهايي كه در واقع به دنبال اعتال ،ترویج و تحکیم فرهنگ
ایثار در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه ،باور ،منش و رفتار
مردم و مسئوالن و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیفکننده آن
است .ارتباط مستمر با اهل قلم ایثارنویس و ترغیب نویسندگان
و اه��ل قلم به تولید کتابهای اثرگذار در جهت تحکیم فرهنگ
ایثار 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
ش��د و توجه رس��انههاي مكتوب به مقوله ايثار را مورد ارزيابي و
تش��ويق قرار داد و امسال نيز انش��اءاهلل انجام خواهد شد و نيز
گردهمایی و هم اندیشي با « انجمن اهل قلم حوزه ایثار»و انجام
مقدمات برگزاری جش��نواره ایثار و اندیشه در سال آينده كه به
تولي��د و ارزياب��ي محتواهاي مرتبط با ايثار در آثار نويس��ندگان
خواهد پرداخت از جمله فعاليتهايي اس��ت كه تالش مي شود
به ترويج فرهنگ ايث��ار در جامعه بينجامد .همچنين در همين
راستا ،از طريق نشستهاي تخصصی با اهل قلم در حوزه کودکان
و نوجوانان ،شورايي به منظور سياستگذاري فرهنگ ايثار براي
كودكان و نوجوانان تشكيل شده است تا ضمن ایجاد زمینههای
ترویج و اش��اعه فرهنگ ایثار و فداکاری از س��نین پایین ،همراه
با تعامل و مش��ارکت با دستگاههای مرتبط ،بسترهاي الزم براي
ترغيب نویسندگان و فعاالن نشر کودک و نوجوان براي پرداختن
ب��ه مفاهیم فرهنگی در حوزه ایثار و فداکاری و توليدمحصوالت
فرهنگي مناسب به وجود آيد .پايگاه اطالعرساني خانه فرهنگ
ايثار نيز با هدف ترويج فرهنگ ايثار و همچنين انعكاس اخبار،
گزارشه��ا و مقاالت علمي و تحليلي با محوريت ايثار ،فداكاري
و گذش��ت فعاليت ميكند .اجراي طرح كتابخانه مهرباني كه بر
پايه ايثار كتاب و توزيع به مناطق نيازمند فعاليت ميكند ،انتشار
كتاب مردمي ايثار كه دربرگيرنده دل نوشتههاي مردم در مقوله
ايثار است ،برگزاري محافل شعر و خاطره ايثار در مناسبتهاي
مختلف و سرانجام انتشار همين نشريه نيز از ديگر اقدامات جاري
خانه فرهنگ ايثار است.
باسپاس از فرصتي كه در اختيار گذاشتيد.

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 بهرهمند 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 ميتوانند ،آثار خود را در محورهاي تعيين شده به آدرس زير ارسال كنند .به سه اثر از بهترين مطالب و آثار ارسالي
جوايز نفيسي اهدا ميشود و آثار برگزيده ،در مجموعههاي منتشره از سوي دفتر به چاپ خواهند رسيد.

محورهاي مسابقه:

الف-آثار ادبي:
 -1وقايعي را كه در جامعه و محيط اطراف به نوعي با يكي از حوزههاي 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 كردهايد.
-2خاطرات ايثارگران از دوران دفاع مقدس
 -3خاطرات خانواده يا اطرافيان از زندگي روزمره ايثارگران
 -4داستان کوتاه یا داستانک
 -5شعر و نثر ادبي
ب -آثار هنري:
 -1عكسهاي ايثارگران از دوران دفاع مقدس كه يادآورد خاطره يا واقعهاي خاص باشد
 -2عكسهايي از جلوههاي ايثار در جامعه يا زندگي ايثارگران
 -3طراحی ،گرافیک وکاریکاتور با موضوع ايثار و ايثارگر
 -4آثار تركيبي حاوی دل نوشته و عكس در خصوص ایثار

جوايز مسابقه:

در محور آثار ادبي :نفر اول  3سكه تمام بهار آزادي؛ نفر دوم  2سكه؛ نفرسوم يك سكه بهار آزادي
در محور عكس :نفر اول دو سكه تمام بهار آزادي؛ نفر دوم يك سكه؛ نفر سوم نيم سكه بهار آزادي
مهلت ارسال آثار :پايان مهر1396
تاريخ اعالم نتايج 15 :آذر  1396همزمان با ميالد رسول گرامي اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع)

نشاني :تهران ،خيابان طالقاني ،بهارشمالي ،خيابان مهندسي ،خيابان نيرومند،
كوچه مسجد خراقاني ،شماره  ،2واحد  4تلفن 77608817:فكس77608568 :
آدرسها براي دريافت آثار
E r s hadis ar @gm ail.co m
ارسال تلگرامي به شماره 09033069721
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