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سرمقاله
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حسام الدین کریمی

چراغ

» هیــچ ملتــی از بیــرون نابــود نخواهــد شــد، مگــر 
دورانــت ویــل  باشــد.«  نابــود شــده  درون  از  آنکــه 
ــری  ــدن خب ــش ش ــی پخ ــن ایام ــش در چنی ــال پی 36 س ــا  تقریب
از رادیــو موجــی از ســرور و شــادی در کشــور ایجــاد کــرد. 
ــد،  ــه فرمایی ــز توج ــنوندگان عزی ــود: » ش ــرح ب ــن ش ــر بدی خب
ــون  ــهر خ ــهر، ش ــن ش ــد، خونی ــه فرمایی ــز توج ــنوندگان عزی ش
578 روز در تصــرف  آزاد شــد.« خرمشــهری کــه بــه مــدت 
ــود، ســرانجام  ــده ب ــراق درآم ــث ع ــم بع ــای متخاصــم رژی نیروه
بــا رشــادت جوانــان برومنــد ایرانــی و همــکاری دو نیــروی 
ــاب  ــاق بازت ــن اتف ــد. ای ــتانده ش ــپاه بازس ــش و س ــی ارت نظام
ــود  ــدی وارد نم ــیبی ج ــراق آس ــره ع ــر پیک ــت و ب ــی داش جهان

ــاال  ــت ب ــت دس ــران توانس ــس از آن ای و پ
را در جنــگ داشــته باشــد. عظمــت ایــن 
ــه  ــد ک ــی آی ــم م ــه چش ــی ب ــداد هنگام روی
ــه  ــان از جمل ــور جه 50 کش ــدود  ــم ح بدانی
عــراق  از  شــوروی  و  آلمــان  و  آمریــکا 
ــدام  ــد و ص ــی کردن ــه م ــه جانب ــت هم حمای
علیــه  کــه  منفــی  جــو  از  بــود  توانســته 
آمریــکا  ســفارت  تســخیر  از  پــس  ایــران 
ــرد.  ــت اســتفاده را بب ــود نهای ایجــاد شــده ب
ــا ایــن حــال همیــت و مردانگــی نیروهــای  ب
ایرانــی در برابــر متجاوزیــن موجــب شــد 
هــم  بــر  باعــث  و  برگــردد  جنــگ  ورق 
ــی هــا شــود.  ــادالت و پیــش بین خــوردن مع

ــران موجــب  ــردم ای ــا اتحــاد و یگانگــی م ــن همــه جــز ب ــا ای ام
ــر  ــت خاط ــا رضای ــود را ب ــدان خ ــه فرزن ــی ک ــد. مردم ــی ش نم
ــتند  ــه ای نداش ــی واهم ــچ اتفاق ــد و از هی ــگ می کردن ــه جن روان
ــر  ــی س ــچ نیروی ــر هی ــت در براب ــاد مل ــه اتح ــد ک ــان دادن و نش
خــم نخواهــد کــرد. امــا اکنــون بیــش از ســه دهــه از آن زمــان 
ــم  ــام حاک ــه نظ ــبت ب ــه نس ــی جامع ــاد عموم ــذرد، اعتم ــی گ م
ــوان از  ــی ت ــن را م ــت. ای ــیده اس ــود رس ــدار خ ــل مق ــه حداق ب
ماجراهــای پــس از زلزلــه ســرپل ذهــاب و حــرف و حدیثــی کــه 
ــه  ــی ب ــان داخل ــام رس ــتفاده از پی ــر اس ــر س ــر ب ــال حاض در ح
ــده دارد.  ــدی فزاین ــی رش ــاف طبقات ــد. اخت ــده فهمی ــود آم وج
تعامــل ســازنده بیــن اقشــار مختلــف جامعــه مشــاهده نمــی 
گــردد. بحــران آب روز بــه روز در حــال تشــدید اســت. خاصــه 

انزجار؟ یا  اتحاد 
اوضــاع  از وخامــت  اســت کــه خبــری  اینکــه کمتــر روزی 
ــی پخــش  ــا اجتماع ــد سیاســی، اقتصــادی و ی ــه در بع کشــور چ
نشــود. بــا کنــار هــم گذاشــتن همــه اینهــا در کنــار هــم چیــزی 
جــز یــک فروپاشــی و نابــودی را نمــی تــوان پیــش بینــی 
ــه در  ــت ک ــن اس ــد ای ــی آی ــش م ــا پی ــه اینج ــؤالی ک ــود. س نم
ــر ســر ایــن جامعــه آمــده کــه آن  طــول ایــن ســه دهــه چــه ب
ــاده  ــی افت ــیر قهقرای ــن در مس ــن چنی ــرش ای ــم نظی ــاد ک اتح
ــه باشــک  ــه وضــع موجــود ک ــاره چیســت؟ ادام ــا چ اســت؟ ام
ماحصلــی جــز نابــودی خودمــان نخواهــد داشــت. بنابرایــن 
ــط اتحــاد و از خــود  تنهــا راه تســهیل تحمــل وضــع موجــود فق
ــد باشــد. درســت اســت کــه گفتنــش ســاده  ن گذشــتگی مــی توا
ــن  ــق چنی ــل تحق ــام عم ــاید در مق اســت و ش
ــه  ــن چ ــز ای ــا ج ــد، ام ــدنی باش ــری ناش ام
ئــه نمــود؟ شــاید کــه  راهــکاری مــی تــوان ارا
ــدارد  ــدی ن ــت و کارآم ــه لیاق ــتم حاکم سیس
ــرات را  ــام تقصی ــوان تم ــی ت ــن رو م و از ای
ــای  ــر اعض ــی مگ ــت، ول ــردن آن انداخ ــه گ ب
ایــن سیســتم از جامعــه ای غیــر از جامعــه 
ــتم  ــر سیس ــد؟ اگ ــر آورده ان ــر ب ــان س خودم
ــای آن  ــر اعض ــد، مگ ــی ناکارآمدن ــای دولت ه
 616 از همیــن جامعــه نیســتند؟ در صفحــه 
ــاب نهــج الفصاحــه آمــده اســت:» هرطــور  کت
حکومــت  شــما  بــر  همانگونــه  باشــید، 
می شــود.« ایــن حدیــث خــود بــه تنهایــی 
ــام  ــه در نظ ــت. اگرک ــال گویاس ــرایط ح ــی ش ــات چرای در اثب
حاکمــه فســاد و ریــا و ارتشــا و یــا هــر چــه کــه نشــان دهنــده 
شــرایط اســفناک وضــع موجــود اســت، وجــود دارد، بــه یقیــن در 
ــل مشــاهده اســت و چنانچــه هــر لحظــه  ــه هــم قاب بطــن جامع
ــم،  ــم و اقدامــی صــورت ندهی ــل ورزی در جهــت اصــاح آن تعل
ــل مشــاهده  ــچ اصاحــی قاب ــی شــک در اداره جامعــه هــم هی ب
ــود.  ــی ش ــر م ــه نزدیکت ــر آن فروپاشــی جامع ــود و ه ــد ب نخواه
ــر و  ــر قش ــا را از ه ــه م ــه هم ــی یق ــن فروپاش ــه ای ــا ک یقین
طبقــه ای کــه باشــیم خواهــد گرفــت. پــس حــال انتخــاب 
بــا ماســت کــه یــا بــا از خــود گذشــتگی و تعامــل زمینــه 
ــا خودخواهــی  ــا ب ــم و ی ــه فراهــم نمایی هــای اتحــاد را در جامع
بخشــیم. شــدت  خودمــان  میــان  در  را  انزجــار  نخــوت  و 

اکنون بیش از سه دهه 
از آن زمان می گذرد؛ 
اعتماد عمومی جامعه 
نسبت به نظام حاکم 
به حداقل مقدار خود 

رسیده است.
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چراغ

آغاز حمله و پیشروی عراق
ایـران  بـه  حملـه   1359 شـهریور   31 در  عـراق 
به گونـه ای  عراقـی  نیروهـای  کـرد.  آغـاز  را 
نواحـی  کـه  بودنـد  کـرده  برنامه ریـزی 
کننـد. اشـغال  را  ایـران  غـرب  از  بزرگـی 
بـه  عـراق  ارتـش  حملـه  روزهـای  نخسـتین  در 
ایـران، حـدود سـی هـزار کیلومتـر مربـع  خـاک 
از خـاک ایـران بـه اشـغال ارتـش عـراق درآمـد. 
عراقـی  نیروهـای  حملـه،  نخسـت  روز  دو  طـی 
بـه هیـچ یـگان نظامـی ایرانـی کـه در حـد تیـپ 
باشـد، برنخوردنـد. در واقـع آن زمان ایـران فقط دو 
لشـکر از نیروهـای مسـلح و دو لشـکر موتوریـزه 
پیاده نظـام در غـرب کشـور داشـت کـه آن هـا هم 
همگـی از مرزهـا فاصلـه گرفتـه بودنـد.  در ایـن 
روزهـا واحدهـای گوناگـون نیـروی زمینـی ایـران 
توانسـتند  تأخیـر  بـا  پاشـیدگی  از هـم  بـه دلیـل 
خـود را بـه جبهـه جنـوب برسـانند .نیـروی زمینی 
ارتـش تـوان مقابلـه پایاپـای را بـا عراق نداشـت. 
در همیـن زمـان قاسـمعلی ظهیرنژاد نظریـه دادن 
زمیـن در مقابـل گرفتـن زمـان را مطـرح کـرد که 
بـا مخالفـت اکثـر فرماندهـان ارتـش روبـرو شـد.
نیروهـای عراقی کـه برای تصرف خرمشـهر اعزام 
شـده بودنـد بـا مقاومـت ناهماهنـگ و خودجوش 
مـردم ایـن شـهر مواجـه شـدند و در کمیـن حدود 
سـاح های  کـه  افتادنـد  غیرنظامـی ای   3000
نارنجـک  گارانـد،  ام1  تفنـگ  ناچیـزی همچـون 
و کوکتـل مولوتوفـدر مقابـل تجـاوز ارتـش عـراق 
مقاومـت  نیروهـای  بیشـتر  می کردنـد.  مقاومـت 
خرمشـهر بـا وجـود آمـوزش نظامـی ناچیـز انگیزه 
بسـیار زیادی بـرای جنگیدن داشـتند. ایـن نیروها 
موفق شـدند جلوی پیشـروی سـریع ارتـش عراق 

را بگیرنـد و عـراق در همـان مرحلـه اول جنـگ، 
در رسـیدن بـه اهـداف خـود نـاکام مانـد و درگیـر 
یـک نبـرد خانه بـه خانـه در کوچه های خرمشـهر 
شـد. تصـرف خرمشـهر 15 روز بـه طـول انجامید 
و در درگیری هـا عراقی هـا 5000 کشـته دادنـد و 
پـس از آن نیـز عـراق بـه مـدت سـه هفتـه درگیر 
دریایـی  تـکاوران  گـردان  بـا  خیابانـی  نبردهـای 
بوشـهر در ایـن شـهر بـود. در ایران بـرای مدت ها 
خرمشـهر را بـه احتـرام مقاومت و نبرد شـهروندان 
می شـد. نامیـده  »خونین شـهر«  شـهر،  ایـن 

پـس از تصـرف خرمشـهر، ارتـش عـراق موفـق 
به طـور  را  آبـادان  شـهر  آبـان  اواخـر  در  شـد 
کامـل محاصـره کنـد. عراقی هـا کـه بـر حمایـت 
دسـت کم  خـود،  ارتـش  از  خوزسـتان  عرب هـای 
در شـمال خوزسـتان حسـاب کرده بودنـد، بازهـم 
نـاکام ماندنـد. حمـات پیاپـی عراق بـرای تصرف 
شـهرهای سوسـنگرد و اهـواز عقیـم مانـد و ارتش 
مقاومـت  به خاطـر  را  غافلگیـری  شـانس  عـراق 
یـک گـروه کوچـک مردمـی از دسـت داد. نقشـه 

حداکثـر  در  سـریع  پیـروزی  یـک  صـدام،  اولیـه 
پیش بینـی  هرگـز  بسـیاری  بـود.  هفتـه  چنـد 
شکسـت عـراق در دسـتیابی به این اهـداف و آغاز 
نمی کردنـد. را  طوالنـی  فرسایشـی  جنـگ  یـک 

آغاز پیروزی های ایران
ابوالحسـن  عـزل  بـا   1360 تابسـتان  ابتـدای  در 
بنی صـدر اختافـات سیاسـی در پایتخـت ایـران، 
تهـران، فروکـش کـرد و در زمینه جنـگ در تهران 
از طرفـی  تمرکـز تصمیم گیـری بـه وجـود آمـد. 
اختافـات میان ارتش و سـپاه نیز تا حـدودی کنار 
گذاشـته شـد و این دو نیرو آماده همکاری و انجام 
عملیـات مشـترک شـدند. هم زمـان فرماندهی کل 
عملیـات نظامـی در جبهه هـا به ولـی اهلل فاحی از 
امیـران باتجربـه ارتـش سـپرده شـد. در کنـار این 
مسـئله کسـب تجربـه توسـط فرماندهـان جـوان 
سـپاه، موجـب بهبـود تـوان تاکتیکـی، برنامه ریزی 
صحیـح و اطاعـات و امنیـت بهتـر عملیـات شـد 
در  آغـاز شـد.  دوره  ایـن  از  ایـران  .پیروزی هـای 
طـی یـک عملیـات سـه روزه ایـران موفـق شـد 
شـهر آبادان را پس از حدود یک سـال از محاصره 
خـارج کند. ایـن پیـروزی آن چنـان غیرمنتظره بود 
کـه برخـی گمـان می کردنـد نظامیـان عراقـی در 
ایـن جبهـه علیـه صـدام کودتـا کرده انـد. هم زمان 
نیـروی هوایـی ایران تأسیسـات نفتـی کرکوک در 
شـمال عـراق و دو مرکـز نفتـی در کویـت را کـه 
واسـطه مبادلـه نفـت خـام عـراق بـا محصـوالت 
سـوختی بودنـد بمبـاران کـرد. در دوم فروردیـن 
1361 ایـران طـی عملیـات فتح المبین موفق شـد 
از تصـرف عـراق خـارج  را  اسـتراتژیکی  مناطـق 
اسـارت  بـه  را  عراقـی  و دسـت کم 15000  کنـد 
بگیـرد. پـس از این عملیـات ابتکار اسـتراتژیک در 

اختالفات میان ارتش و سپاه نیز 
تا حدودی کنار گذاشته شد و این 

دو نیرو آماده همکاری و انجام 
عملیات مشترک شدند. هم زمان 

فرماندهی کل عملیات نظامی 
در جبهه ها به ولی اهلل فالحی از 

امیران باتجربه ارتش سپرده شد. 

مقدس دفاع  سال   8 بر  مرویر 
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جبهه هـا بـه دسـت نیروهـای ایرانـی افتـاده بـود.
آزادسازی خرمشهر

در سـوم خـرداد 1361 ایـران بـه یـک پیـروزی 
عـراق  نظامـی  نیروهـای  یافـت.  دسـت  بـزرگ 
کـه هنـوز از شکسـت حصـر آبـادان ترمیـم نیافته 
بونـد، خود را بـا عملیـات بیت المقدس روبـرو دید. 
ایـن عملیـات در سـه محور جنـوب سوسـنگرد در 
شـمال خوزسـتان، جـاده اهـواز خرمشـهر در مرکز 
و خـود شـهر خرمشـهر انجـام شـد و در هـر سـه 
محـور بـه پیـروزی ایـران منجـر شـد.تنها کمتـر 
از ۲8 سـاعت از آغـاز عملیـات، نیروهـای ایرانـی 
کنترل شـهر را به دسـت گرفتنـد. در حین عملیات 
شـدند. اسـیر  یـا  کشـته  عراقـی  سـرباز   15000

طرح عربی صلح
آزادسـازی خرمشـهر نقطه عطف بزرگـی در جنگ 
8 سـاله ایـران و عـراق بـود. دو کشـور بـا تصمیم 
سرنوشـت سـاز ادامـه جنـگ یـا اعـام آتش بـس 
روبـرو بودنـد. سـازمان ملـل بـه خواسـت صـدام 
بـه ایـران اصـرار کـرد کـه آتش بـس را بپذیـرد؛ 
ولـی موانـع زیـادی بـر سـر ایـن آتش بـس وجـود 
داشـت. عـراق همچنان بر نقـض معاهـده الجزایر 
و حـق حاکمیـت بـر ارونـدرود پافشـاری می کـرد. 
از سـوی دیگـر عـراق هنـوز بخش هـای از خـاک 
ایـران را در تصرف خود داشـت و امـام خمینی هم 
می خواسـت صـدام از قـدرت کنـار بـرود. ایـن بود 
کـه ایـران آتش بـس پیشـنهادی در قطعنامه 51۴ 
شـورای امنیت را نپذیرفت. آزادی خرمشـهر نشـان 
از پیـروزی قریب الوقـوع ایـران در جنـگ داشـت. 
شـرایطی فراهم شـده بـود که ایـران بتواند غرامت 
قابـل توجهـی از عراق و متحدین عـرب او دریافت 
کنـد. عربسـتان سـعودی پـس از آزادی خرمشـهر 
پیشـنهاد نمـود تا غرامت جنگ توسـط کشـورهای 
عربـی به ایـران پرداخته شـود و عراق نیز بخشـی 
از خـاک ایـران را کـه در تصرف داشـت ترک کند. 

توقف ایران
عـراق در آغـاز جنـگ، 13600 کیلومتـر مربـع از 
خـاک ایـران را اشـغال کـرده بود. بـا انجـام چهار 
عملیـات موفقیت آمیـز ایـران بـا نام هـای عملیـات 
عملیـات  طریق القـدس،  عملیـات  ثامن االئمـه، 
 8600 بیت المقـدس،  عملیـات  و  فتح المبیـن 
آزاد  نظامـی  بـه شـکل  اراضـی  ایـن  از  کیلومتـر 
شـد. از 5000 کیلومتـر مربـع باقی مانـده، عـراق 
مربـع  کیلومتـر   ۲500 از  داوطلبانـه  صـورت  بـه 
عقب نشـینی  خرمشـهر(  آزادی  از  )پـس  دیگـر 
نمـود؛ ولـی ۲500 کیلومتـر مربـع دیگـر از خـاک 
ایـران )شـامل شـهرهای مهـران و نفـت شـهر( تا 
پایـان جنـگ در تصـرف ارتـش عـراق باقی مانـد.
اگرچـه پـس از آزادی خرمشـهر ایـران دو عملیات 

موفـق دیگـر نیز )ازجملـه در منطقه سـومار( انجام 
داد، ولـی شکسـت نیروهـای نظامی این کشـور در 
مقابـل ارتـش عـراق در عملیات رمضان )تابسـتان 
ایـران  شـد  موجـب  بصـره  منطقـه  در  و   )1361
برتـری تبلیغاتـی و روحـی خـود را از دسـت بدهد. 
گفتـه می شـود کـه عملیـات رمضـان بزرگتریـن 
نبـرد زمینـی جهـان پـس از جنـگ جهانـی دوم 
از  جداگانـه  مـوج  سـه  نبـرد  ایـن  در  بوده اسـت. 
سـپاهیان داوطلـب در زمینـی مسـطح بـه سـوی 
بصـره حرکت کردند. عـراق به سـادگی از توپخانه 
بـرای قتل عام 30000 سـرباز ایرانی اسـتفاده کرد.

قطعنامه 598 شورای امنیت
پایـان  بـرای   1366 تیـر   ۲9 در  قطعنامـه  ایـن 
دادن بـه جنـگ ایـران و عـراق صـادر شـد. ایـن 
پذیرفتـه  عـراق  سـوی  از  بافاصلـه  قطعنامـه 
شـد، ولـی بعـد از گذشـت یک سـال و هفـت روز 
سـوی  از  تیـر1367   ۲7 در  آن  صـدور  تاریـخ  از 
ایـران پذیرفتـه شـد و حضـرت امـام در ۲9 تیـر 
منتشـر  قطعنامـه  پذیـرش  دربـارهٔ  پیامـی   1367
کردنـد کـه به »نوشـیدن جـام زهر« معروف شـد. 
پذیـرش ایـن قطعنامـه هرچنـد به معنـای پذیرش 
آتش بـس از سـوی ایـران بـود، ولـی عـراق بـه 
حمـات خـود ادامـه داد و مجـدداً داخـل خـاک 
ایـران شـد تـا نقـاط مهمـی از جملـه خرمشـهر را 
بـه دسـت بیـاورد تا بـا وضـع بهتـری در مذاکرات 
حضـور داشـته باشـد، امـا موفقیتـی بدسـت نیاورد 
و نهایتـًا جنـگ در ۲9 مـرداد 1367 پایـان یافـت. 

تشکیل کمیته حقیقت یاب
بعـد از تصویب قطعنامه 
598، در جهـت اجـرای 
قطعنامـه،   6 بنـد 
بلژیکـی  هیئـت  یـک 
مسـئول  و  انتخـاب 
متجـاوز  کـه  شـد 
و  شناسـایی  را  جنـگ 
سـازمان  دبیـرکل  بـه 
معرفـی  متحـد  ملـل 
اصـرار  ایـران  نمایـد. 
شـروع  زمـان  داشـت 
بـه کار ایـن هیئت قبل 
قطعنامـه  پذیـرش  از 

این گونـه  نهایـت  در  کـه  باشـد  ایـران  جانـب  از 
آذر   18 در  نهایـت  در  هیئـت  ایـن  نشـد.  عمـل 
1370 مصـادف بـا 9 دسـامبر1991 میـادی، طی 
گزارشـی بـه دبیـرکل وقـت سـازمان ملـل متحـد 
عـراق را بـه عنـوان متجـاوز جنـگ معرفـی کـرد.

تحلیل جنگ
جنـگ ایـران و عراق، طوالنی تریـن جنگ متعارف 

از  ایـن جنـگ  بـود.  بیسـتم  قـرن  در  کاسـیک 
بسـیاری از جهـات منحصربه فـرد بود. یکـی اینکه 
برخـاف جنـگ هنـد و پاکسـتان یا جنـگ اعراب 
و اسـرائیل، یـک برخورد شـدید و کوتاه مـدت نبود. 
در ایـن جنـگ، برخـوردی میان آمریکا و شـوروی 
بـه عنـوان دو ابرقـدرت روز دنیـا وجـود نداشـت و 
هیچ یـک حامـی رسـمی یکـی از طرفیـن نبودنـد. 
در جنـگ ایـران و عـراق برخـاف جنـگ جهانـی 
دوم درگیـری نظامـی محـدود بـه منطقـه خاصـی 
از دنیـا بـود. جنـگ ایـران و عـراق صرفـًا نبـردی 
بـر سـر خـاک )ماننـد آنچـه هم زمـان در جزایـر 
فالکلنـد میـان آرژانتیـن و بریتانیـا درجریـان بـود( 
نبـود؛ و سـرانجام بـر خـاف جنـگ کـره، جنـگ 
نبـود. نیـز  سوسیالیسـم  و  سـرمایه داری  سـر  بـر 

در پایـان ایـن نبـرد طوالنـی هشـت سـاله میـان 
دو  ترکیـب  در  عمـده ای  تغییـر  عـراق،  و  ایـران 
کشـور به وجـود نیامده بـود. در پایـان جنـگ و در 
سـال 1988 رهبـران دو کشـور )روح اهلل خمینـی و 
صـدام تکریتـی( همـان کسـانی بودنـد که هشـت 
سـال پیـش نیز زمـام امـور را به دسـت داشـتند و 
مرزهـای دو کشـور همان مرزهایی بود که هشـت 
سـال قبـل هـم بـر آن هـا توافـق وجـود داشـت.

هزینه های جنگ
عـراق  جنـگ  بین المللـی،  آمارهـای  اسـاس  بـر 
ایـران 6۲7 میلیـارد دالر هزینـه بـرای دولـت  و 
ایـران و 561 میلیـارد دالر هزینـه بـرای دولـت 
عـراق به همراه داشـت. همچنین هزینه بازسـازی 
خرابی هـای ناشـی از جنـگ بـرای ایـران 6۴۴ و 
میلیـارد   ۴5۲ عـراق  بـرای 
.بـر  می شـود  بـرآورد  دالر 
همیـن اسـاس در طـول این 
انسـان   1٬000٬000 جنـگ 
کشـته و زخمـی شـدند کـه 
 ۲6۲٬000 میـان  ایـن  از 
 105٬000 و  ایرانـی 
شـده اند.  کشـته  عراقـی 
مسـتقیم  مالـی  هزینـه 
جنـگ بـرای عـراق شـامل 
دالر  میلیـارد   91 تـا   7۴
و  جنـگ  هدایـت  بـرای 
۴1٬9۴ میلیـارد دالر واردات 
اقـام نظامـی بود. ایـران نیـز حـدود 9۴ تا 11۲ 
 11٬۲6 و  جنـگ  هدایـت  بـرای  دالر  میلیـارد 
میلیـارد دالر بـرای واردات نظامـی هزینـه کـرد. 
هزینـه غیرمسـتقیم ناشـی از کاهـش درآمدهای 
نیـز  کشـور  دو  کشـاورزی  تولیـدات  و  نفتـی 
 6۲7 و  عـراق  بـرای  دالر  میلیـارد   561 حـدود 
شده اسـت. بـرآورد  ایـران  بـرای  دالر  میلیـارد 

عملیات رمضان بزرگترین نبرد 
زمینی جهان پس از جنگ جهانی 

دوم بوده است. در این نبرد سه 
موج جداگانه از سپاهیان داوطلب 
در زمینی مسطح به سوی بصره 
حرکت کردند. عراق به سادگی 

از توپخانه برای قتل عام ۳۰۰۰۰ 
سرباز ایرانی استفاده کرد.
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موهبتی به نام تخیل
واکاوی تخیل و نقش آن در زندگی 

آسیه رضایی مقدم

یادداشت

ما  ذهن  در  عظمتش  ی  همه  با  جهان 
است.  جهان  تصور  به  قادر  ذهن  میگنجد،چراکه 
موهبتی  ذهن،  که  براستی  است.  انگیز  حیرت  واقعا 
مندیم.  بهره  آن  از  ما  ی  همه  که  نظیر  بی  است 
انگیز  شگفت  و  ترین  مرموز  ذهن،  گفت  میتوان 
شگفت  های  قابلیت  از  است.یکی  جهان  ابزار  ترین 
پردازیست.  خیال  و  تخیل  ذهن،قدرت  انگیز 
  به جرئت میتوان گفت هر دستاوردی نتیجه ی خیال پردازی 
یک انسان،از چیزهایی بوده که عما وجود نداشته اند.
ایده آفرینی    خیال پردازی موجب خاقیت میشود، 
نتیجه ی خاقیت است و در ادامه اگر این ایده ، با 
الهام و عمل همراه شود تبدیل به واقعیت می گردد. 
شاید تصور اینکه بتوان ایده ها و تخیاتمان را به به 
واقعیت مبدل سازیم، اندکی دور از ذهن تلقی شود، اما 
تاریخ صحت این امر را تایید میکند. چرا که همواره 
 ، علمی  ی  ها  دستاورد  یزرگترین   ، تاریخ  طول  در 
اند.  انسان بوده  ... حاصل تخیل یک  ،ادبی و  هنری 
البته این نکته شایان ذکر است که بسیاری از ابداعات 
اند. گرفته  قرار  تمسخر  مورد  و  طرد  ابتدا  در  بشر 
 اما چقدر جرئت تبدیل به واقعیت کردن رویاهایمان را داریم؟
آیا حاضریم با ترس هایمان روبرو شویم؟ ترس از شکست 
خوردن، ترس از نتیجه نگرفتن یا ترس از طرد شدن.
  تخیل، الزمه ی هر دستاوردیست اما تمام آن نیست. 
چه بسا کسانی هستند که در تخیل و ایده پردازی حرف 
اول را میزنند اما بسبب غیر عملگرا بودنشان، آثاری که 
باید را بر جای نگذاشته اند. به هر حال امیدوارم شما از 
این دسته افرادی نباشید که فقط غرق در تفکر و تخیل 
به سر میبرند و در عمل کردن بسیار ضعیف و بی توجهند.
که  است  این  وجوددارد  که  ای  اساسی  ی  نکته   
و  بیهوده  تخیات  و  افکار  آن  تخیل،  از  ما  منظور 
میپردازند،نه. آن  به  ها  تنبل  اغلب  که  نیست  باطلی 
نهایت  در  که  افکاریست   ، تخیل  از  ما  مقصود  بلکه 
یا دستاوردی مفید گردد.  به فعالیت  قرار است منجر 
برای  ای  اختراع وسیله  رمان جذاب،  مثا خلق یک 
ها  مربوط  نا  میان  ارتباط  ، کشف  کارها  در  سهولت 
و...که عاوه بر شکوفایی استعدادها و توانمندی های 
کند. بسزایی  کمک  جامعه  بهبود  جهت  در  شخص 
خوشبختانه تخیل هیچ محدودیتی ندارد . در حقیقت 

تخیل ما همیشه و همه جا برایمان آماده به کار است.
  نمیدانم تا به حال برایتان اتفاق افتاده یا نه، اینکه 
برایتان پیش می آید، برای چند  برای مشکلی که 
لحظه همه چیز را کنار بگذارید و با تصویرسازی و بکار 
انداختن تخیلتان سعی در حل آن کنید. حال ممکن 
است پاسخ مدنظرتان برای حل مشکل در آن لحظه  
از مدتی در حالی که به  بعد  به ذهنتان نرسد ولی 
موسیقی گوش میدهید یا در حال پیاده روی هستید و 
یا اینکه درحالیکه از پنجره ی اتاق به مناظر بیرون نگاه 
میکنید، ممکن است ناخودآگاه غافلگیرتان کند، یا حتی 
اطاعاتی را که میخواستید در خواب مشاهده کنید.

به نحو  امور جامعه  از تخیل میتوان در پیشبرد     
تاملی  قابل  و  مطلوب  نتایج  و  کرد  استفاده  احسن 
کردن  وفکر  آینده  بینی  پیش  نمود.مثا  کسب  را 
به اتفاقات ناگواری که ممکن است رخ دهد سبب 
،راه  مختلف  احتماالت  گرفتن  نظر  در  با  میشود 
یافت که  احتمالی  بروز مشکات  برای عدم  هایی 
در هنگام یروز مشکل، کارساز و مفید واقع شوند.

  اما الزمه ی چنین راهبردی، 
ابتدا اصاح کردن عقاید و طرز 
تفکر مردم جامعه است،بگونه 
ای که به تخیل به چشم یک 
موهبت ارزشمند نگاه کنند و 
افراد با تخیل قوی را خیالباف 
اینصورت  در  که  نخوانند.چرا 
هم فرد با تخیل قوی را نسبت 
به ایده ها و ذهن خاقش بی 
انگیره میکنند و هم خودشان 
ای  جامعه  داشتن  از  را 
میکنند. دور  و خاق  متفکر 
ذکر این نکته الزامی است که 

تخیل، باید منطقی باشد.یعنی بگونه ای نباشد که آدمی 
خودش را غرق در تخیل ببیند و مثا فکر کند که بر 
جهان احاطه دارد.یا اینکه بپندارد آنقدر مهم و منحصربه 
فرد است که مثا دنیا بدون او یک چیزی کم دارد! 
میزان  با  افراد  خیالپردازی  میزان  و  تخیل  البته که 
هوششان رابطه دارد و افراد باهوش تر تخیل قوی 
که  نماند  ناگفته  اما  دارند،  تری  خاق  ذهن  و  تر 

خیال پردازی بیش از حد یابهتر است بگویم خیال 
پردازی بی منطق ممکن است اختاالتی را به همراه 
بی  رویاهای  به  نرسیدن  با  ،و شخص  باشد  داشته 
منطقش دچار افسردگی و ازین قبیل مشکات شود.
  نکته ی دیگری که در باب مزایای خیال پردازی 
الزم به ذکر است، تصور هر آنچه که مطابق میلمان 
است میباشد، اینکه در آینده چه طرز فکری داشته 
باشیم،چه شغلی و چه درآمدی داشته باشیم واینکه 
دوست داریم چه شخصیتی داشته باشیم، همه و همه 
به تخیل و تصور ما برمیگردد تا خودمان را به آن 
از  نزدیک کنیم.به گفته ی داروین  ،تصور  شرایط 
منطق مهمتر و ارزشمند تر است.چرا که تمام زندگی ما 
یرگرفته از ذهنیت ماست، و تخیل به ذهن برمیگردد.
است. بیماری  هنگام  تصور،در  مزایای  دیگر  در   
تاثیرگذاراست.  قدرت ذهن در دوران بیماری بسیار 
مورد  در  مثبت  تصور  با  که  بیمارانی  بسا  چه  و 
اند. کرده  دریافت  هم  مثبتی  ،نتایج  بیماری 
  تخیل، ذهن را باز میکند و ذهن باز میتواند موجب 
های  آفرینش  و  خلق 
باشد.  هنر  دنیای  در  نو 
در  تخیل  دیگر  بعبارتی 
است  طرحی  پیش  واقع 
یک  کردن  خلق  برای 
اثر هنری. بطوریکه این 
آثار  در  کاما  موضوع 
چون  بزرگی  نقاشان 
آثار  در  یا  و  ونگوک 
نویسندگان  داستانی 
در  حتی  و  دست  زبر 
معروف  های  سمفونی 
میشود. درک  جهان 
  اینکه می توان با تصور و تجسم خود، زندگی خود 
را ساخت،واقعیتی غیر قابل انکار است.شخصیت  چند 
سال آینده ی ما متاثر از تصور اکنون ما از آن و تاش در 
جهت رسیدن به ان است. و شخصیتی که اکنون داریم، 
متاثر از تصور ما در چند سال گذشته از خودمان است.
حد  چه  تا  گفته  این  که  بنگرید  حال 
شد. خواهید  متعجب  دارد.مطمئنا  صحت 

 تخیل، باید منطقی باشد.
یعنی بگونه ای نباشد که آدمی 
خودش را غرق در تخیل ببیند 

و مثال فکر کند که بر جهان 
احاطه دارد؛ یا اینکه بپندارد 
آنقدر مهم و منحصربه فرد 

است که مثال دنیا بدون او یک 
چیزی کم دارد! 

اردیبهشت 97
شماره ششم
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انزوای مشروع
بررسی محدودیت ها و جایگاه زنان در مشارکت های اجتماعی

مقاله

فاطمه آخوندی

ــا  ــورد ب ــرای برخ ــه ب ــه ام ک ــم گرفت ــن تصمی م
ــچ  ــدون هی ــه و ب ــی طرفان ــی ب ــن مبحث همچی
چشمداشــتی درمــورد ایــن موضــوع ســخن 
بگویــم و تاشــم در راســتای ایــن عقیــده باشــد 
کــه شــعار گونــه و نصیحــت وار قلــم نزنــم

ــاب دارد از  ــک کت ــراز ی ــترده ت ــرحی گس زن ش
ــوان و تشــویق  ــل از بان ــا. تجلی ــام ویژگــی ه تم
ــای  ــور الق ــی و همینط ــود زندگ ــرای بهب ــا ب آنه
راهکارهــای مناســب بــا کمــک خــود آنــان ارزش 
ــه  ــوان البت ــرای بان ــت ب ــه محدودی ــت اینک اس
ــری  ــه فک ــک دغدغ ــامی ی ــورهای اس در کش
ــا  ــت ام ــده گرف ــوان نادی ــت نمیت ــی س و اجتماع
طبــق عــرف اســامی موازیــن و قوانینــی وجــود 
دارنــد کــه بانــوان نمیتواننــد ازحدخودعــدول 
آن  از  یکــی  کننــد  مشــارکت  درآن  و  کــرده 
مســائل حــق حضوردرورزشــگاه هــا وســایرمجامع 
ــه  ــه وجودداردک ــن نظری ــال ای ــا احتم ــت ام اس
ــن و  ــی مطمئ ــی و اخاق ــرایط فیزیک ــون ش چ
مناســب شــان و حریــم بانــوان در ورزشــگاه هــا 
فراهــم نیســت حضورشــان بصــاح نمــی باشــد 
ــوی باشــد  ــدر ق شــاید اگــر فرهنــگ ســازی آنق
ــرکت  ــار ش ــوع رفت ــار و ن ــوع گفت ــد ن ــه بتوان ک
ــه  ــازد ک ــوری بس ــگاه را آنط ــدگان در ورزش کنن
ــن مجموعــه حضــور دارد  زمانیکــه خانمــی در ای
احســاس نارضایتــی نداشــته باشــدومی تــوان بــا 
ســاخت اســتادیوم هایــی کــه ورودی جداگانــه ای 
بــرای بانــوان دارنــد ایــن خواســته را مهیــا کــرد 
ــی حاکــم شــود کــه نگاهــی شــهروند  اگــر دولت
ــهروند را  ــد و ش ــته باش ــان داش ــه انس ــه ب گون
اعــم از زن و مــردی یکســان مــورد توجــه 
قراردهــد آنهــا را دارای حــق و حقوقــی کنــد کــه 
ــت آن را داشــته  ــگاه مثب ــان از ن ــوان آزادی بی بت

ــود   ــده نش ــاوت دی ــان بادیدمتف ــه زن ــند و ب باش
ــد ــی کن ــائل بازم ــل مس ــرای ح ــی ب ــود راه خ
ــاس  ــر احس ــان دیگ ــف زن ــن تعری ــاس ای براس
فرودســتی نمیکننــد، شــاید از دیــد بســیاری 
قوانیــن حاکــم در ایــران در زمینــه زن از ابتدایــی 
تریــن قوانینــی باشــد کــه مــا درســطح دنیــا داریم 
ــه  ــعودی ک ــتان س ــودان و عربس ــر از س ــه غی ب
بحثــی مجــزا در ایــن حیطــه دارند. وضعیــت زنان 
در عربســتان ســعودی را بســیاری از پژوهشــگران 
در  ســیاهان  وضعیــت  بــه  اجتماعــی  علــوم 

ــژادی   ــض ن ــام تبعی نظ
جنوبــی  آفریقــای 
ــه  ــرده اندچراک ــد ک مانن
حقــوق  درهردونظــام 
امکانــات  بــه  نابرابــر 
جداســازی  ومشــاغل، 
مــدارس و مــکان هــای 
دارد  وجــود  عمومــی 
رانندگــی بــرای زنــان 
در عربســتان ســعودی، 
ــن  ــیس ای ــان تأس از زم
کشــور، ممنــوع بــوده 
در  ممنوعیــت  ایــن  و 
تــداوم  ســالها  طــی 
برخــی  اســت.  یافتــه 

ــا  ــال ه ــن س ــورا در ای ــس ش ــدگان مجل نماین
ــام  ــت اع ــن ممنوعی ــا ای ــود را ب ــت خ مخالف
کرده اَنــد؛ از آن جملــه اســتناد کرده اَنــد کــه 
ــده خارجــی در کشــور  ــون رانن ــک میلی حــدود ی
ــش  ــا بی ــالیانه آنه ــه س ــه هزین ــد ک ــود دارن وج
ــت  ــن ممنوعی ــر ای ــت و اگ ــارد دالر اس از 3 میلی
ــدگان  ــتخدام رانن ــه اس ــازی ب ــود، نی ــته ش برداش

ــای  ــار علم ــت کب ــود. هیئ ــد ب ــی نخواه خارج
ــی  ــدور فتوای ــا ص ــال 1990م ب ــتان در س عربس
بــا  مخالفــت  دلیــل  بــه  را  زنــان  رانندگــی 
ــود  ــا وج ــرد و ب ــام ک ــرام اع ــدس ح ــرع مق ش
ــن  ــو ای ــرای لغ برخــی تاشــهای انجــام شــده ب
ممنوعیــت، بــه دلیــل مخالفــت مقامــات روحانــی 
ــه نتیجــه نرســید  ــا ب ــن تاش ه ــن کشــور، ای ای
در ســال ۲011 زنــان عربســتان کمپینــی در 
راه  بــه  رانندگــی  ممنوعیــت  بــه  اعتــراض 
ــود  ــی ب ــتین زن ــریف نخس ــال ش ــد و من انداختن
کــه در ایــن جریــان در 
مــأ عــام رانندگی کــرد ..

مشــارکت فعــال زنــان، در 
ــأله  ــه مس ــوی جامع تکاپ
ــاز  ــه از دیرب ــت ک ای اس
بــا موانــع و مشــکات 
فراوانــی روبــه رو بــوده 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت. ب اس
ــای  ــع در قالبه ــن موان ای
اجتماعــی،  مختلــف 
مذهبــی و ... نمایــان شــده 
ــودی  ــان  موج ــه از زن ک
ثانــوی ســاخته اســت و 
از تکاپــوی اجتمــاع بــه 
ــت  ــه اس ــه وانزوارفت زاوی
و  تــا روزگار مــا کــه زنــان بــه خاطــر دور 
ــی،  ــای اجتماع ــدن از فعالیته ــدا ش ــدن و ج مان
فرهنگــی و اقتصــادی، دچــار رکــود فکــری 
ــت  ــرآن نیس ــدف ب ــه ه ــن مقال ــد؛ در ای گردیدن
ــردی ببخشــیم. آن طــوری  ــت ف کــه زن را اصال
کــه جامعــه غربــی زن را از چارچــوب خانــه، 
بــه کارخانــه و خیابــان کشــید و بــه بهانــه 

ــود  ــه خ ــغول ب ــز مش ــری را نی ــوده کثی ــرده و ت ــرباز ک ــا س ــه دنی ــروزه در هم ــه ام ــده ای ک ــث پیچی ــاکش مباح در کش
ــرای  ــی ب ــاید پوشش ــت.ازنگاهی ش ــاوت اس ــاب متف ــدگاه حج ــه دی ــد البت ــاب باش ــئله حج ــاید مس ــت ش ــرده اس ک
حفــظ عفــت از دیــد نامحرمــان باشدوازدیدشــخصی دیگــر خــاری در چشــم کــه همــواره ســعی در ســرکوب 
هــم و مجادلــه بــا یکدیگرهســتند،تعریف دیگــری کــه میتــوان از حجــاب کــرد بــا ایــن تأویــل کــه حجــاب 
بــه معنــای پوشــش ســالم اســت نــه پوشــیدنی کــه از نپوشــیدن بدترباشداســالم دربــاب حجــاب  پوشــش را 
ــل  ــا عام ــی آنه ــات طبیع ــرد و مالق ــدار زن وم ــه دی ــت ک ــت،مقصوداین اس ــرده اس ــن ک ــرده مقصودرامعی ــن نک معی
ــه. ــورت گرفت ــی ص ــای عظیم ــی ه ــر بررس ــا خی ــت ی ــاب ارزش اس ــا حج ــه آی ــث ک ــد.اماازنظراین بح ــک نباش تحری

امروزه در جوامع، بعضی از صفات 
انسانی به نام مردان ثبت شده 

است  و جزء صفات مردانه 
محسوب می شوند. مثل شجاعت و 
دلیری ، صداقت و خشوع و فروتنی 
و توانمند سختکوش صفات مردانه 

است، و بعکس این صفات یعنی 
ریاکار، چشم پوش، بی وفا  صفاتی 

زنانه محسوب می شوند! 
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اســتقال  بــه منجــاب تمایــز و انفــکاک از 
ــزاری  ــه عنــوان اب ــه کشــاند. و در تبلیغــات ب خان
همیشــه در دســترس بــه آنهــا دیــده شــد. بلکــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــه زن در مقام ــیدن ب ــت بخش اصال
ــی از نهــاد  ــوان یــک عضــو اصل ــه عن باشــد و ب
ــد نقــش بســیار  ــواده. چــرا کــه زن مــی توان خان
تاثیرگــذاری فراتــر از تبلیــغ را داشــته باشــد.

ــان  ــر ســر راه مشــارکت زن ــع و مشــکات ب موان
در فعالیتهــای جامعــه، دارای ابعــاد و جنبــه هــای 
متعــددی اســت. بــه طــوری کــه بعضــی از ایــن 
موانــع بــه ساختاروجنســیت او بــر می گردنــد

ــمی و  ــت جس ــاظ باف ــان از لح ــت زن ــح اس واض
ــای  ــردان دارای تفاوت ه ــه م ــبت ب ــی نس فیزیک
ویــژه ای هســتند و بــه همیــن لحــاظ دارای 
ــرای شــرکت  ــاص ب ــای خ ــع و محدودیت ه موان
ــرای انجــام بعضــی  ــی الزم ب در مســائل و کارآی
مردهــا  کــه  همچنــان  می باشــند،  امــور  از 
ــه  ــای ک ــی ه ــه توانای ــا ب ــد عین ــم نمی توانن ه
بانــوان درآن ماهــر هســتند دســت یابنــد در 
ــای  ــت ه ــا دارای محدودی ــردوی آن ه نتیجــه ه
ــد  ــع نبای ــن مان ــه ای ــند البت ــته ای می باش برجس
بــه عنــوان یــک ضعــف و نقصــان تلقــی گــردد.

ــر راه مشــارکت  ــر س ــود ب ــع موج بعضــی از موان
زنــان در تکاپــوی اجتمــاع، نشــأت گرفتــه از 

ــان  ــه زن ــع ب ــه بالطب ــت ک ــژه اس ــف وی وظای
ــیر  ــان، ش ــد زایم ــت؛ مانن ــده اس ــول گردی مح
ــه  ــن رو ب ــد و ... از ای ــداری از فرزن دادن نگه
لحــاظ اینکــه طبعــا ایــن گونــه وظایــف از عهده 
مــردان خــارج اســت لــذا صرفــا بــه ایــن معنــا
ــدن  ــی و مان ــه بچــه زای ــه زن وظیف نیســت ک
مشــارکت  اجــازه  نیــز  رادارد.زن  درخانــه 
بســا  چــه  دارد  را  امــور  در  ومداخــات 
مختلــف  جوامــع  در  کــه  موفقــی  زنــان 
ظهــور کــرده انــدو مایــه افتخــار شــدند.
جایــگاه و شــخصیت زن معمــوال در اذعــان 
عمومــی هــر جامعــه شــکل می گیــرد بــه 
طــوری کــه تصویــری را کــه فرهنــگ عمومــی 
یــک ملــت از زن ارائــه می دهــد، در واقــع 
ــه زن  ــه ب ــردم آن جامع ــدگاه م ــرش و دی نگ
مــی باشــد و ایــن تصویــر رامــی تــوان از 
ــه شــناخت   ــان یــک جامع ــا زن ــوع برخــورد ب ن
ــا  ــت ب ــاوی س ــان مس ــه زن ــه ارزش دادن ب ک
در  امــروزه  کشــور.  توانمنــدی  و  توانگــری 
ــام  ــه ن ــانی ب ــات انس ــی از صف ــع، بعض جوام
مــردان ثبــت شــده اســت و جــزء صفــات 
مردانــه محســوب مــی شــوند. مثــل شــجاعت 
و دلیــری ،صداقــت و خشــوع و فروتنــی و
ــت،  ــه اس ــات مردان ــختکوش صف ــد س توانمن

ــم  ــاکار، چش ــی ری ــات یعن ــن صف ــس ای و بعک
پــوش بــی وفــا  صفاتــی زنانــه محســوب 
ــه  مــی شــوند! بــه طــوری کــه اگــر نگاهــی ب
ــیم،  ــته باش ــی داش ــات فارس ــره زن در ادبی چه
ــه زن  ــران را نســبت ب ــی ای ــه مل ــدگاه جامع دی
در گذشــته و امــروز در خواهیــم یافــت؛ چنــان 
کــه یکــی از نقطــه هــای مشــترک ادبیــات مــا 
بــا فرهنــگ عمومــی، تلقــی بدبینانــه ای اســت 
کــه از هــر دو ســو نســبت بــه زن شــده اســت 
و در ادبیــات ملــی کــه زبــان گویــای فرهنــگ 
ــاد  ــوان نم ــه عن ــت، زن ب ــه اس ــی جامع عموم
ــه  ــن نقط ــرس و همچنی ــف و ت ــتی و ضع سس
ــا و  ــه ج ــردد و در هم ــی گ ــداد م ــاد  قلم فس
همــه زوایــای گوناگــون آثــار ادیبــان و شــاعران 
ــکننده  ــروز، زن عنصــری ش ــی ام ــروز و حت دی
ــا  ــدان ج ــا ب ــن مســأله ت ــدار اســت و ای و ناپای
پیشــرفت کــرده اســت کــه برداشــت منفــی و 
ناصــواب از شــخصیت زن در روح و ذهــن و 
ــه کــرده  ــز رخن ــب نی ــان شــاعر و ادی ــان زن زب
اســت بطــوری کــه حتــی درشــجره نامــه 
ــی  ــران غیدنم ــان و دخت ــامی زن ــم اس ــا ه ه
شــدزیرا بــه تعبیــری بهتربودوخجســته تــر کــه 
ــر ــام زن اوالت ــر ن ــدم ذک ــده ع ــی آم د رجای

ایــن فرهنــگ عمومــی ماســت کــه زنــان 
ــردان تشــبیه  ــه م ــق را همیشــه ب نیــک و موف
کــرده اســت و مــردان بــد همــواره ماننــد 
ــن  ــه بدتری ــدان ک ــد. چن ــده ان ــی ش ــان تلق زن
ــودن  ــا زن ب ــاوی ب ــردان مس ــرای م ــت ب صف
ــت در  ــی آن اس ــت زن مردانگ ــن صف و بهتری
ابیاتــی کــه از خواجــه مســعود قمــی پیداســت :

کیــن  و  مهــر  خــور  در  زن 
نباشــد چنیــن  اگــر  باشــیم  زن  نباشد 

زن رخنه گر یقین مرد است 
اســت مــرد  دیــن  و  عقــل  ناقــص  زن 

آنچنــان کــه ســعدی دراشــعارخوداز زنــان 
وآنهارامانندتقویمــی  کنــد  یادمــی  اینگونــه 
دارنــد میدانــد کــه جــای عــوض شــدن 

نوبهــار   هــر  دوســت  ای  نوکــن  زن 
بــکار نایــد  پارینــه  تقویــم  کــه 

ــی مــروت زن اســت وعابدباطمــع رهــزن مردب
اســت  تبــاه  زنــان  بــا  مشــورت 
گنــاه... مفســدان  بــا  وســخاوت 

ــی  ــای عموم ــه و باوره ــگ عام ــه از فرهن آنچ
ــده ای  ــت زن آفری ــن اس ــی آید،ای ــردم برم م
خانــه نشــین اســت و وظیفــه ای جــز ایــن ندارد 
چــرا کــه همــواره آن را، »ضعیفــه« نامیــده انــد.

بــا ایــن حــال بایــد بــه زنــان ایــن حــق را داد 
کــه چــرا نمــی تواننــد جایــگاه خودرادراجتمــاع 
ــائلی  ــاهد مس ــی ش ــی در جوامع ــد گاه پیداکنن
هســتیم کــه موجــب نقــص قانــون میشــوند و 
مــردم شــدیدا بــه ایــن امــر منفــی اعتمــاد مــی 
کننــد و رســومات خــوددار ســرلوحه قــرارداده از 
ــه  ــا بتواننــد زن را آنگون آن دفــاع مــی کننــد ت
کــه از نظــر خودشــان شایســته اســت باربیاورند.
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کــه ایــن ســنت هــای موروثــی و خرافات های شــایع  
موجــب شکســتن زن و کجــروی از مســیر موفقیــت 
اومــی شــود جــدای از ایــن مســئله کــه زنــان 
موجوداتــی بســیار حســاس و شکســتنی هســتند 
ــد  ــر می دارن ــدم ب ــا ق ــردن آنه ــدود ک ــت مح درجه
و در مواقعــی بــه حبــس آنهــا درخانــه و وادار کــردن 
آنــان بــه ترک از تحصیــل و حتــی ازدواج های زوری 
ــوارد  ــن م ــفانه در بیشــتر ای ــه متاس ــد ک ــی پردازن م
زنــان هیــچ قدرتــی نداشــته و ســرکوب مــی شــوند.

ــک  ــردم دارای ی ــن م ــا  در بی ــوع برخورده ــن ن ای
ــی  ــًا در بعض ــت مث ــی نیس ــه خاص ــاء و ریش منش
از مناطــق، زنانــی کــه در بیــرون از خانــه کار 
از  مــی کننــد در مظــانِّ اتهــام قــرار دارنــد و 
مســؤول  غیــر  بــه  شــایع  ارزش هــای  لحــاظ 
یــا غیــر اســامی بــودن متهــم مــی گردنــد.

ــان همــواره  ــا زن ــه مســائلی کــه در رابطــه ب از جمل
ــت های  ــت، برداش ــوده اس ــه ب ــر آن مناقش ــر س ب
حجــاب،  زن،  بــا  رابطــه  در  دینــی  متفــاوت 
فعالیت هــای بیــرون از خانــه، تحصیــات و ... بــوده 
اســت. زن از دیــد گروهــی موجــودی منــزوی ســت، 
ــام  ــی از آوردن ن ــد حت ــه ش ــا گفت ــه قب همانطورک
ــال در  ــه  طــور مث ــد ب ــی کردن ــز م ــز پرهی ــان نی آن
ــه  ــا آنجــا پیــش رفت ــراد ت مــورد حجــاب بعضــی اف
انــد کــه بایــد زن را در پســتو هــای خانــه هــا نگــه 
داشــته و مانــع از ظاهــر شــدن در چشــم انظــار شــد 
و همیشــه بایــد در محیطــی بســته قراربگیــرد، و حتی 
برایــن باورنــد کــه زنــان خــود را هیچــگاه در عمــوم 
ــه  ــادر بچ ــا »م ــه ب ــد و همیش ــدا نزنن ــم ص ــه اس ب
هــا«، »عیــال« و »ضعیفــه« مخاطــب قــرار گیرنــد. 
درمــورد تحصیــات زنــان نظــر هــای زیــادی وجــود 
ــان و برخــی  ــع آمــوزش زن ــه من داردکــه گروهــی ب
نیــز آمــوزش آنــان را حــرام و مکــروه دانســتند 
ــات را  ــه تحصی ــی ک ــراد موافق ــتند اف ــه هس البت
ــع  ــد. دربعضــی از جوام ــان دانســته ان ــر زن واجــب ب
ــا  ــو ت ــن الگ ــده و ای ــرداری ش ــوری الگوب ــز ط نی
ــه و  ــه اســت کــه مردســاالری پای جایــی پیــش رفت
اســاس خانــواده هــا قرارگرفتــه مردســاالری در 
تعریفــی عــام اینگونــه اســت کــه نوعــی دیکتاتــوری 
کوچــک در قالــب خانــواده در بعضــی از جوامعــی کــه 
ــن  ــواده چارچــوب ســنت هــا ی دیری ــوز نهادخان هن
ــدر اداره  ــت پ ــه دس ــت ب ــرده اس ــظ ک ــود را حف خ
ــه  ــد ک ــی زن ــر را م ــرف اول و آخ ــه ح ــود ک می ش
ــن  ــرد و در ای ــم نمی گی ــورت ه ــام مش ــن مق در ای
ــراد  ــزء اف ــاد ج ــن نه ــان در ای ــران و زن ــان دخت می
ــواه  ــه خ ــد ک ــرار می گیرن ــروم ق ــتضعف و مح نس
ناخــواه بایــد گــوش جــان بــه فرمایشــات فــرا دهنــد

موانــع و مشــکاتی کــه بــر ســرراه زنــان در 
جامعــه قــرار می گیــرد را می تــوان بــا اندکــی 
راهکارهایــی  آن و طــرح  بــه چالــش کشــیدن 
و  ســازی  فرهنــگ  نــوع  بــا  بخشــید،  بهبــود 
ــب  ــاظ کس ــه از لح ــی ک ــانی در مناطق ــاع رس اط
اطاعــات در درجــه ضعیــف بــه ســر می برنــد.

نهــاد خانــواده و  دارد چــه در  اصالتــی ژرف  زن 
ــان  ــران و زن ــددارم دخت ــردی، امی ــورت ف ــه بص چ
ــه راه  ــند ک ــی برس ــاوری عمیق ــه خودب ــرزمینم ب س
ــد. ــاز کنن ــه خودب ــود و جامع ــرای خ ــت را ب موفقی

برداشت های متفاوت 
دینی در رابطه با زن، 
حجاب، فعالیت های 
بیرون از خانه، 
تحصیالت و ... بوده 
است. زن از دید 
گروهی موجودی 
منزوی ست، 
همانطورکه قبال گفته 
شد حتی از آوردن 
نام آنان نیز پرهیز می 
کردند
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چراغ
فرماندهی آبادگر

مروری بر زندگی شهید عباس بابایی

محمد عرب

یادداشت

سرلشــکر   )1366–13۲9( بابایــی  عبــاس 
جمهــوری  ارتــش  هوایــی  نیــروی  خلبــان 
جنــگ  در  شــرکت کننده  ایــران  اســامی 
ایــران و عــراق و معــاون عملیــات نیــروی 
ایــران  اســامی  جمهــوری  ارتــش  هوایــی 
کــه در جنــگ ایــران و عــراق کشــته شــد.
وی در خانــواده ای متوســط و مذهبــی در 
شــهر قزویــن و در 1۴ آذر 13۲9 متولــد 
شــد. دوره ابتدایــی را در دبســتان »دهخــدا« 
و دوره متوســطه را در دبیرســتان »نظــام 
ــم، در  ــن دیپل ــس از گرفت ــد. پ ــا« گذران وف
ســال 13۴8 در رشــتهٔ پزشــکی پذیرفتــه 
ــی،  ــه خلبان ــه ب ــل عاق ــه دلی ــا ب ــد، ام ش
خلبانــی  رشــته  در  تحصیــل  داوطلــب 
ــدن  ــس از گذران ــد و پ ــی ش ــروی هوای نی
ــرای تکمیــل تحصیاتــش  ــی ب دوره مقدمات
ــت. ــزام گش ــکا اع ــه آمری ــال 13۴9 ب در س
ــران،  ــاب اســامی ای ــروزی انق ــس از پی پ
پایــگاه  اســامی  انجمــن  سرپرســتی 
ــر  ــان را ب ــکاری اصفه ــتم ش ــی هش هوای
ــران و  ــگ ای ــروع جن ــا ش ــت. ب ــده گرف عه
ــات  ــه انجــام عملی ــی ب ــاس بابای عــراق، عب
جنگــی هوایــی مشــغول شــد. در ســال 
ــرهنگ  ــهٔ س ــه درج ــاء ب ــن ارتق 1360 ضم
دومــی بــه عنــوان فرمانــده »پایــگاه هوایــی 
ــد. ــان« منصــوب ش هشــتم شــکاری اصفه
او در 9 آذر 136۲ بــه درجــه ســرهنگ تمامی 
ارتقــاء یافــت و بــه ســمت معاونــت عملیــات 
ــد  ــوب ش ــی منص ــروی هوای ــی نی فرمانده
ــس از  ــرد. وی پ ــت ک ــران عزیم ــه ته و ب
چهــار ســال رزم در مقــام معاونــت عملیــات 
اردیبهشــت 1366   8 نیــروی هوایــی، در 
یافــت. ارتقــاء  »ســرتیپی«  درجــه  بــه 
او بــا دختردایــی اش »ملیحــه حکمــت« 
شــهریور   ۴ تاریــخ  در   )1337 )متولــد 
دختــری  صاحــب  و  کــرد  ازدواج   135۴

بــه  پســر  دو  و  »ســلما«  نــام  بــه 
شــد. »حســین«  و  »محمــد«  نام هــای 

خــرداد   3 تاریــخ  در  حکمــت،  ملیحــه 
درگذشــت. ســالگی   57 ســن  در   1395
مأموریــت   60 از  پــس  بابایــی  عبــاس 
پانزدهــم  روز  صبــح  در  موفــق  جنگــی 
مــرداد مــاه روز عیــد قربــان همــراه یکــی از 
خلبانــان نیــروی هوایــی )ســرهنگ نــادری( 
بــه منظــور شناســایی منطقــه و تعییــن 
ــد  ــک فرون ــا ی ــات، ب ــرای عملی راه کار اج
ــز  ــی تبری ــگاه هوای ــای اف–5 از پای هواپیم
بــه پــرواز درآمــد و وارد آســمان عــراق 
شــد. بابایــی پــس از انجــام دادن مأموریــت، 
ــی  ــه عملیات ــت، در منطق ــگام بازگش ــه هن ب
مــورد   1366 مــرداد   15 در  سردشــت 
ــت ــودی قرارگرف ــوپ خ ــلیک ت ــدف ش ه
بافاصلــه  و  مجــروح  ســر  ناحیــه  از  و 

مرکــز  راویــان  از  یکــی  کشته شــد. 
ــن  ــارهٔ ای ــگ درب ــات جن ــات و تحقیق مطالع
ــت  ــال اصاب ــه دنب ــت: »ب ــه نوشته اس واقع
گلولــه بــه هواپیمــای تیمســار بابایــی و 
ــگاه  ــا و پای ــاط هواپیم ــه در ارتب ــی ک اختال
ــه  ــور ب ــگاه مزب ــد، پای ــود آم ــه وج ــز ب تبری
رابــط هوایــی ســپاه اعــام کــرد کــه یــک 
فرونــد هواپیمــای خــودی در منطقــه مــرزی 
ســقوط کــرد بــرای کمــک بــه یافتــن 
خلبــان و الشــه آن هــر چــه ســریعتر اقــدام 
نماییــد. مــدت کوتاهــی از اعــام ایــن 
ــور  ــرد مذک ــه ف ــود ک ــته ب ــوع نگذش موض
مجــدداً تمــاس گرفــت و در حالــی کــه گریه 
ــورد  ــای م ــت: هواپیم ــی داد گف ــش نم امان
نظــر توســط خلبــان بــه زمیــن نشســت، ولی 
ــت  ــت اصاب ــه عل ــینان آن ب ــک از سرنش ی
تیــر در داخــل کابیــن کشته شده اســت.« 
کشته شــدن  بازتــاب  مــورد  در  راوی 
تیمســار بابایــی در جمــع بــرادران ســپاه 
فرماندهــان  از  »برخــی  نوشته اســت: 
مشــغول  جلســه ای  در  ســپاه  ارشــد 
ــر  ــی خب ــه تلفن ــد ک ــات بودن ــی عملی بررس
کشته شــدن تیمســار بابایــی بــه اطــاع 
بــرادر رحیــم رســید. بــا شــنیدن ایــن خبــر، 
ــمان  ــک در چش ــد و اش ــل ش ــه تعطی جلس
ــان کــه آشــنایی  ــه خصــوص آن حاضریــن ب
ــا عبــاس بابایــی داشــتند، حلقــه  بیشــتری ب
ــل  ــد روز قب ــه وی چن ــده ک ــل ش زد.« نق
پافشــاری های  پاســخ  در  کشته شــدن  از 
بیــش از حــد دوســتانش جهــت عزیمــت بــه 
ــان  ــد قرب ــا عی ــود: »ت ــه ب مراســم حــج گفت
خــودم را بــه شــما می رســانم.« بابایــی 
در هنــگام کشته شــدن 37 ســال داشــت.
جنــگ  شــهدای  گلــزار  در  وی  پیکــر 
شــاهزاده  جنــوب  در  عــراق  و  ایــران 
ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــن ب ــین قزوی حس
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سونامی طالق در ایران
رکورد طالق در ایران شکست

فاطمه سادات بنی کریمی

ثبت ۱۷5 هزار جدایی در ســال ۱۳9۶
ســازمان ثبــت احــوال ایــران آمــار ازدواج و طــاق ســال 1396 
را منتشــر کــرده اســت. براســاس ایــن آمــار تعــداد ازدواج هــای 
ــزار  51 ه 8 درصــد ) 1395، حــدود  ــه ســال  ثبت شــده نســبت ب
مــورد( کاهــش داشــته، در حالــی کــه تعــداد طاق هــا بــه 
ــت  ــار ثب ــترین آم ــه بیش ــیده ک ــورد رس ــزار م 175 ه ــدود  ح

ــران اســت. ــخ ای شــده در تاری
براســاس آمــار اعــام شــده، پارســال 
ــت شــده  ــورد ازدواج ثب 609 هــزار م
هــزار   175 طاق هــا  تعــداد  و 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــوده اســت. ب ــورد ب م
ازدواج هــای  بــه  طاق هــا  نســبت 
 ۲9 بــه  ســال  یــک  در  ثبت شــده 
ــن  ــه باالتری ــت ک ــیده اس ــد رس درص
ــران  ــوال ای ــت اح ــخ ثب ــار در تاری آم

ــت. 13۴۴ اس ــال  از س
دهــه  آغــاز  از  طاق هــا  تعــداد 
داشــته  صعــودی  رونــدی   ،1370
 1380 اســت. امــا از اوایــل دهــه 
تعــداد  افزایــش  بــا  همزمــان 
ازدواج هــا کــه بیشــتر مربــوط بــه 
تعــداد  بــود،   1360 دهــه  متولــد 
ــا  ــت. ت ــش یاف ــم افزای ــا ه طاق ه
ــداد  1385، تع ــال  ــه در س ــی ک جای

ــن  ــا ای ــید. ب 1375 رس ــال  ــر س ــش از دو براب ــه بی ــا ب طاق ه
1389، بــا آغــاز کاهــش تعــداد ازدواج هــا، تعــداد  حــال از ســال 

اســت. افزایــش  حــال  در  همچنــان  طاق هــا 
چرا طالق زیاد شــده است؟

در ایــران تحقیقاتــی در مــورد دالیــل طــاق انجــام شــده اســت 
امــا معمــوال نتایــج ایــن تحقیقــات کــه بیشــتر توســط نهادهــای 
پارســال  امــا  نمی شــود.  منتشــر  می شــود،  انجــام  دولتــی 
رئیــس جمهــوری  معــاون  از  یکــی  مــوالوردی،  شــهیندخت 
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــوان یک ــه عن ــی را ب ــران، نارضایتیوجنس ای

ــرد. طــاق اعــام ک
ــانه ها  ــگاهی در رس ــق دانش ــک تحقی ــج ی ــم نتای ــش از آن ه پی
منتشــر شــد کــه دلیــل عمــده طــاق را مشــکات جنســی 

ــود.   ــته ب دانس

اخیــر  ســال  دو  طــی  ایــران،  در  طــاق  آمــار  افزایــش 
ــه  ــد از آنک 1395 بع ــال  ــتان س ــت. تابس ــوده اس ــز ب بحث برانگی
ــی از  ــد، یک ــاز ش ــران خبرس ــاق در ای ــاالی ط ــار ب ــار آم انتش
ــن  ــه ای ــرد ک ــام ک ــران اع ــوال ای ــت اح ــازمان ثب ــران س مدی
ــد  ــه بع ــد. اگرچ ــام نمی کن ــاق را اع ــار ط ــر آم ــازمان درگی س
ــا در  ــرد، ام ــر را رد ک ــن خب ــران ای ــوال ای ــت اح از ســازمان ثب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــال اطاع ــان س ــازمان از هم ــن س ــایت ای س
ازدواج و طــاق بــه روز نشــده 

ــت. اس
طــالق  و  ازدواج  فاصلــه 

شــود. مــي  کوتاهتــر 
اي  فراینــده  بطــور  آمارهــا 
عمــر  طــول  کاهــش  از  نشــان 
ــه  ــروز فاصل ــت. روزب ازدواج هاس
ــي ازدواج  ــتگاه حیات ــن دو ایس بی
ــود.  ــي ش ــر م ــاه ت ــاق کوت و ط
ــه  ــت و چ ــواه چیس ــر گ ــن تغیی ای
ــم  ــه مه ــن واقع ــس ای ــي پ دالیل
آیــا  اســت؟  نهفتــه  اجتماعــي 
ــه  ــبت ب ــي را نس ــان تنهای نی ایرا
شــکل  بــه  زناشــویي  زندگــي 
ــرا  ــد؟ چ ــي دهن ــح م ــنتي ترجی س
ــول  ــداوم ازدواج و ط ــه ت ــل ب می
ــت و  ــه اس ــش یافت ــر آن کاه عم
مهمتــر از آن چــرا بــا وجــود کاهــش طــول عمــر زندگــي 

ــد؟ ــي دهن ــه ازدواج م ــن ب ــده اي ت ــوز ع ــویي، هن زناش
ــار  ــر، فش ــم عم ــاي ک ــن ازدواج ه ــم ای ــل مه ــي از دالی یک
ــوي  ــویي از س ــي زناش ــاز زندگ ــل آغ ــراي تحمی ــا ب ــواده ه خان
فرزندانشــان اســت بطوریکــه فــرد ناگزیــر از تــن دادن بــه 
رفتــاري،  توافــق  لزومــا  بــا کســي مــي شــود کــه  ازدواج 
ــرعت  ــترک بس ــي مش ــذا زندگ ــد و ل ــي ندارن ــي و فرهنگ اخاق

ــد. ــي رس ــط م ــان خ ــه پای ب
ــود ازدواج  ــر، وج ــم عم ــاي ک ــوع ازدواج ه ــر وق ــاهد دیگ ش
هایــي اســت کــه در آن دختــران در ســنین کودکــي مجبــور بــه 
ــه،  ــدان عاق ــا فق ــي شــوند و طبع ــي زناشــویي م ــرش زندگ پذی
ــي  ــت مســایل زندگ ــي در مدیری ــوغ اجتماع ــه و بل ــم، تجرب تفاه

ــردد. ــا مي گ ــه ه ــن رابط ــي زودرس ای ــه فروپاش ــر ب منج
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ــمرد  ــر برش ــم عم ــاي ک ــراي ازدواج ه ــوان ب ــي ت ــه م ــري ک ــل دیگ دلی
ــان  ــن س ــه بدی ــد ک ــي باش ــه جنس ــان رابط ــتر آس ــاد بس ــد ایج ن ــي توا م
ــگ  ــکارت کمرن ــوي ب ــته از تاب ــي برخاس ــع فرهنگ ــا و من ــواده ه ــع خان من
ــود  ــي خ ــط اجتماع ــراي رواب ــري ب ــیع ت ــل وس ــدان عم ــان می ــده و زن ش

ــد. ــي یابن م
ــب  ــي در قال ــزي گزین ــي و هم ــه جنس ــاد رابط ــه ایج ــا گزین ــود تنه وج
ــي شــوند  ــه آن م ــن دادن ب ــر از ت ــان ناگزی ن ــي شــود جوا ازدواج ســبب م
ــي آن  ــه فروپاش ــط ب ــن رواب ــظ ای ــدگار در حف ــان مان ــدان بنی ــي فق ول

ــردد. ــي گ ــر م منج
مرزهــاي  رعایــت  عــدم  خانگــي،  خشــونت  اعتیــاد،  بیــکاري،  فقــر، 
ــر تشــدید کوتاهــي  ــز ب ــت هــاي مخــرب نی ــواده هــا و دخال خصوصــي خان
ــیب  ــرخ آس ــرد، ن ــري ف ــیب پذی ــذارد. آس ــي گ ــر م ــا اث ــواده ه ــر خان عم

ــد. ــي ده ــش م ــواده را افزای ــاد خان ــري نه پذی
بــر و عــدم تمکیــن آنــان،  بــه روایــت  افزایــش آگاهــي زنــان از حقــوق برا
ــل  ــدارا و تحم ــدگاري، م ــل مان ــش می ــه کاه ــز ب ــرعي آن نی ــنتي و ش س
ــل  ــه حداق ــي ک ــه زمان ــود خاص ــي ش ــي م ــي منته ــاي زندگ ــتي ه کاس

ــد. ــر باش ــاق میس ــس از ط ــي پ ــه زندگ ــراي ادام ــي ب ــن اجتماع تامی
ــدي  ــاي جدی ــاز بحــران ه ــه س ــود زمین ــواده خ ــر خان ــي عم نتیجــه کوتاه
نظیــر گســترش پدیــده تنهایــي، افســردگي و بازســازي ســامان هــاي 
ــي  ــي م ــریک زندگ ــن ش ــي و یافت ــزي گزین ــراي هم ــد ب ــي جدی اجتماع

ــردد. گ

بــرای  ای  عهدنامــه  و  فراخوانــدم  را  هایــم  امروزغــم 
بردارنــد ازقلبــم  تادســت  نوشــتم  ازآنهــا  رهایــی 

ــه  ــر از همیش ــن ت ــن غمگی ــد و م ــن نکردن ــراوده م ــول برم اماقب
مــرا  و  راگشــود  آن  خیالــم  ونگهبــان  رازدم  رویــا  خانــه  درب 
مســتقیم  ســمت  بــه  زده  بهــت  کــرد.  افــکارم  داالن  راهــی 
اســیرخودکرد.  را  وجــودم  روشــن  نــوری  نــاگاه  میــزدم،  قــدم 
ــم  ــی یافت ــی چوب ــر روی صندل ــود را ب ــودم خ ــه گش ــمانم را ک چش
ــرده  ــر پ ــه زی ــزرگ ک ــی ب ــن عکاس ــک دوربی ــم ی ــه روی و در روب
تاریکــش کســی مــرا مــی دیــد ذهنــم را متوجــه خــود کــرد.  
ــر  ــای زی ــی کاری ه ــود وکاش ــم ب ــن حاک ــر م ــینی ب ــای دلنش فض
پایــم از گرمــای وجــودم همچــون دهانــه آتشفشــان مــرا مــی 
ــد و  ــی کردن ــی م ــرم خودنمای ــاالی س ــای ب ــن ه ــوزاند. نورافک س
ــره  ــد، در پشــتم منظ ــی تاباندن ــن م ــر م ــور را ب ــی از ن ــف عظیم طی
ــد  ــرده بودن ــر ک ــی پ ــز ارغوان ــای ری ــش را گل ه ــبزکه اطراف ای س

 فاطمه آخوندی

۶۰9 هزار مورد ازدواج 
ثبت شده و تعداد 

طالق ها ۱۷5 هزار 
مورد بوده است. به این 

ترتیب نسبت طالق ها به 
ازدواج های ثبت شده در 
یک سال به ۲9 درصد 

رسیده است که باالترین 
آمار در تاریخ ثبت احوال 

ایران از سال ۱۳۴۴ 
است.

فــراوان دیــده می شــد. یــک درخــت تنومنــد در بــاالی تپــه ای 
ــره در  ــی منظ ــی می کرد،گوی ــق از دور خودنمای ــه اف ــک ب نزدی
حــال غــروب اســت کــه رنــگ ســرخ خورشــید ســبزی درخــت 
ــی  ــمانش نیل ــگ آس ــزد. رن ــش می ــز را برجان ــه و پایی را گرفت
ــا  ــر باده ــده ای ب ــی پرن ــه ای کــه همچــون قال ــا ابرهــای پنب ب
ــرم  ــت س ــره پش ــم را از منظ ــم های ــد. چش ــی دادن ــواری م س
ــره  ــدم. دقایقــی خی ــاره او را دی ــم دوب ــه روی برداشــتم و در رو ب
ــور خــارج شــده از فلــش همــه  ــودم کــه ن ــده ب ــر دوربیــن مان ب
ــی چشــمانم راگشــودم  ــرد، وقت ــره ک ــا را روشــن و ســپس تی ج
ــه  ــن روب ــان دوربی ــط هم ــود و فق ــود نب ــای خ ــر او در ج دیگ
رویــم بــود، درونــم گــر گرفــت آرامــی فضــا و آن عطــر دلنشــین 
دیگــر نبــود. کاشــی هــای ســرد لعنتــی پایــم را در قطــب 
منجمــد کردنــد. چشــم از دوربیــن برنداشــتم و نگاهــش کــردم.
نبــود.. دیگــر  امــا 

فراخواندم  را  هایم  امروزغم 
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چراغ
اگر آتش بس سال 61 را می پذیرفتیم

بررسی 8 سال دفاع مقدس در گفت و گو  حاج رضا محمدخانی

حسام الدین کریمی

مصاحبه

چه عوامل و اتفاقاتی باعث شــکل گیری جنگ شد؟
ــم اکتفــا کنــم و چنــدان اطاعــات  ــه شــنیده های ــد ب در ایــن مــورد بای
ــاید در  ــه ش ــی ک ــی از عوامل ــدارم. یک ــن پرســش ن ــرای ای ــتندی ب مس
ایــن اتفــاق تأثیــر گــذار بــود، تســخیر ســفارت آمریــکا بــود. بــرای مثــال 
ــه  ــراق ب ــران در ع ــت ای ــفیر وق ــگ س ــن جن ــش از در گرفت ــدی پی چن
ــاعد  ــدان مس ــراق چن ــت در ع ــه وضعی ــود ک ــدار داده ب ــئولین هش مس
نیســت و آنهــا دنبــال بهانــه ای بــرای شــروع جنــگ هســتند. البتــه کــه 

ــد.  ــی نکردن ــدان توجه ــئولین چن مس
چه کشــورهایی در دوران جنگ حامی ایران بودند؟

ــود  ــان خ ــود و زی ــاس س ــر اس ــورها ب ــی کش ــن مواقع ــه در چنی همیش
نقــش دارنــد. مثــا بــه ســوریه نفــت مــی دادیــم و بــه صــورت قاچاقــی 

از آنهــا ســاح دریافــت مــی کردیــم. معمــوال هــم ســاح هــای دســته 
ــوروی  ــا ش ــم، مث ــی کردی ــت م ــی دریاف ــای گزاف ــا قیمته ــدم را ب چن
ــه بلغارســتان مــی داد و ســپس  ــه کــره ســاح مــی فرســتاد و کــره ب ب
ــه  ــم. هم ــی کردی ــت م ــدم را دریاف ــای دســته چن ــان ســاح ه ــا هم م
ــد مثــل آلمــان،  کشــورهای غربــی کــه امــروز داعیــه حقــوق بشــر دارن
در آن زمــان بــه عــراق ســاح شــیمیایی میدادنــد. از مشــکات دیگــری 
هــم کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره داشــت ایــن بــود کــه بــرای نمونــه 
از چیــن ســاح مــی خریدیــم، ولــی آنهــا گلولــه هــا را بــه مــا عوضــی 
مــی دادنــد و هزینــه هــای مــا را بــه هــدر مــی دادنــد. ولــی ســرانجام 
ــد و  ــت کن ــت مقاوم ــت توانس ــت مظلومی ــامی در نهای ــوری اس جمه
ــر  ــروز ه ــه ام ــود ک ــته ب ــمی نوش ــای هاش ــه آق ــه ای ب ــدام در نام ص

ــال  ــفند س ــد اس ــی متول ــا محمدخان ــاج رض ح
1345 در گــرگان اســت. در ســال 60 بــه عنوان 
ــهر  ــتان چهارمحال بختیاری)ش ــه اس ــر ب جهادگ
ــم در  ــاه و نی ــار م ــد و چه ــزام گردی ــرد( اع ک
بــه  ســال 62  در  داشــت.  حضــور  مریــوان 
ــد و  عضویــت ســپاه پاســداران سردشــت درآم
ــرب  ــی غ ــه عملیات ــال 65 در منطق ــر س ــا آخ ت
گــرگان  بــه  بازگشــت  در  داشــت.  حضــور 
ــد  ــی واح ــات نظام ــئول تحقیق ــوان مس ــه عن ب
آموزشــی ســپاه منصــوب شــد. ســپس بــه 
ــه  ــوب ب جنــگ بازگشــت و در جبهــه هــای جن
عنــوان فرمانــده گروهــان در گــردان علــی 
ابــن ابیطالــب فعالیــت نمــود. پــس از جنــگ در 
ــد  ــی ش ــوزش نظام ــئول آم ــرگان مس ــپاه گ س
ــی و  ــئول فرهنگ ــای مس ــمت ه ــپس در س و س
ــاد و  ــئول آم ــازندگی و مس ــرارگاه س ــئول ق مس
پشــتیبانی فعالیــت نمــود. پــس از بازنشســتگی 
به عنــوان یکــی از کارگــزاران ســازمان حــج 
اســتان و مدیــر عتبــات  فعالیــت نمــوده  و 
ــای  ــو هیأت امن ــه عض ــت ک ــال اس ــدت 20 س م
می باشــد. گرگانپــارس  عســکریه  مســجد 
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چراغ
آنچــه در طــول ایــن هشــت ســال بــه دنبــال آن بودیــد 

ــد.  دســت یافتی
ــرائیل از  ــی و اس ــت لیب ــورد حمای ــم در م ــایعاتی ه ش

ــود دارد. ــران وج ای
ــی  ــه قذاف ــرا ک ــد، چ ــرده باش ــت ک ــی حمای ــاید لیب ش
ضــد  و  اســتعماری  ضــد  کشــورهای  از  را  خــودش 
ــا  ــی از م ــرائیل حمایت ــی اس ــی دانســت. ول ــرائیلی م اس
ــادی  ــان شــاه ســاحهای اســرائیلی زی ــا از زم نکــرد. م
ــی  ــتفاده م ــا اس ــگ از آنه ــول جن ــه در ط ــتیم ک داش
ــا ســاحهای  ــان ب ــرور زم ــه م ــز ب ــم کــه آنهــا نی کردی

ــدند. ــن ش ــی جایگزی روس
ــلیحاتی  ــز تس ــای مجه ــه انباره ــه ب ــا توج ب
ــود،  ــده ب ــاه باقیمان ــان ش ــه از زم ــران ک ای
بــرای چــه ایــران از لحــاظ تســلیحاتی 

ــت؟ ــود داش کمب
ــه در آن  ــوی ک ــم صف ــردار رحی ــش س ــال پی ــد س چن
ــا  ــه م ــود ک ــه ب ــود گفت ــپاه ب ــده کل س ــان فرمان زم
ــتفاده از RPG را  ــش اس ــی دان ــگ حت ــل جن در اوای
ــا آزمــون و خطــا بــه آن رســیدیم. در  هــم نداشــتیم و ب
ــدون دانــش نظامــی وارد  واقــع فرماندهــان ارشــد مــا ب
ــاحها  ــیاری از س ــتفاده از بس ــم اس ــدند و عل ــگ ش جن
ــه  ــود کــه ب ــن یکــی از مشــکاتی ب را نداشــتند کــه ای

ــم. ــق آمدی ــر آن فائ ــان ب ــرور زم م
ــت  ــی توانس ــه نم ــن زمین ــش در ای ــا ارت آی

ــد؟ ــی بکن کمک
ارتــش معمــوال در خــط مقــدم همــه جبهــه هــا نبــود و 
ــود و  ــدم در دســت ســپاه ب ــوب خــط مق معمــوال در جن
پشــتیبانی آن بــا ارتــش بــود. همچنیــن در ابتــدای جنگ 
ــش و  ــن ارت ــگ بی ــان جن ــه در پای ــه ای ک وحــدت روی
ســپاه وجــود داشــت، نبــود. یکــی از عواملــی کــه 
ــهید  ــد، ش ــپاه گردی ــش و س ــی ارت ــاز همراه ــه س زمین
صیــاد شــیرازی بــود کــه بــا وجــود اینکــه ارتشــی بــود، 
شــهادت او بــه نظــر مــن ســپاهیان را بیشــتر از ارتشــیان 

ــر کــرد. متأث
خاطــره ای از آن دوران کــه بیشــتر ذهــن 

ــد؟ ــی کن ــود م ــه خ ــر ب ــما را درگی ش
در اســفند ســال 66 قبــل از عملیــات والفجــر10 در 
منطقــه خرمــال بــرای شناســایی مســتقر شــدیم. عــراق 
بــه منطقــه ای کــه مــا در آن مســتقر بودیــم بــه شــدت 
نیــرو وارد مــی کــرد. بــا رســیدن شــب، مشــغول اقامــه 
نمــاز جماعــت شــدیم. در حــال خوانــدن نمــاز بودیــم که 
عــراق بمــب شــیمیایی زد. روحانــی نمــاز کــه مشــاهده 
کــرد نفــر پشــتی اش ماســک نــدارد، ماســکش را بــه او 
داد و هرچــه اصــرار کردنــد ماســک را قبــول نکــرد کــه 
ــه  ــایی ک ــق شناس ــود. طب ــی ب ــل توجه ــار قاب ــا ایث واقع
ــیار  ــی بس ــای عراق ــهر نیروه ــم، در ش ــام داده بودی انج
ــه  ــه چنانچ ــودم ک ــنیده ب ــش از آن ش ــن پی ــد. م بودن
عبــارت »یــا ارحــم الراحمیــن« را 7 مرتبــه تکــرار 
ــی  ــت م ــم را اجاب ــی خواهی ــه م ــد هرچ ــم، خداون کنی
کنــد. بــه دیگــر رزمنــدگان ســپردم کــه ایــن عبــارت را 
ــد. خاصــه  ــه بگوین ــت ســامت همگــی 7 مرتب ــه نی ب
ــای  ــی راهکار ه ــت بررس ــرر جه ــات مک ــس از جلس پ

ــه  ــه ورود ب ــم ب ــات الزم تصمی ــه شــهر و توجیه ورود ب
ــه  ــدیم ک ــه ش ــس از ورود متوج ــا پ ــم. ام ــهر گرفتی ش
هیــچ نیــروی عراقــی در شــهر نیســت. مــن هــر لحظــه 
ــان  ــن و زم ــی از زمی ــای عراق ــه نیروه ــودم ک منتظــر ب
حملــه کننــد. ولــی خوشــبختانه هیــچ اتفاقــی نیافتــاد و 
ــین)ع(  ــد اهلل الحس ــا عب ــرخ ی ــم س ــردای آن روز پرچ ف
را بــر منــاره مســجد شــهر خرمــال بــه اهتــزاز در 
ــی شــدن شــهر  ــم. بعــد از چنــدی کــه علــت خال آوردی
ــی  ــای ایران ــه نیروه ــدیم ک ــه ش ــدیم، متوج ــا ش را جوی
ــه  ــه ب ــد ک ــام داده بودن ــات انج ــد عملی ــوب چن در جن
همیــن علــت عــراق تمــام نیروهایــش را روانــه جنــوب 
ــد  ــه چن ــود ک ــن ب ــر ای ــب دیگ ــه جال ــود. نکت ــرده ب ک
ــه هاشــمی  ــات حضــرت آیت ال ــل از شــروع عملی روز قب
ــه ای  ــات  و در جلس ــه عملی ــواز در توجی ــف اه در گل
محرمانــه بــا فرماندهــان یگان هــای عمــل کننــده بیــان 
داشــتند کــه مــا در ایــن عملیــات نمــی توانیــم از لحــاظ 
تجهیزاتــی شــما را پشــتیبانی کنیــم. خودتــان بایــد 
ــد و در  ــروی کنی ــد پیش ــه داری ــی ک ــن امکانات ــا همی ب
ــی  ــای عراق ــه از نیروه ــاح هایی ک ــاز از س ــورت نی ص
ــا  ــا وجــود اینکــه م ــد. ب ــد اســتفاده کنی بدســت می آوری
بــا چنیــن شــرایطی پــا بــه آن عملیــات گذاشــتیم، ولــی 
ــام  ــای اس ــرو ه ــود و نی ــزی ب ــت آمی ــات موفقی عملی

ــد. ــع را آزاد نماین ــر مرب ــتند  1500 کیلومت توانس
در مــورد بنــی صــدر چــه نظــری داریــد؟ آیــا 
ــود  ــی ب ــه کس ــا اینک ــود ی ــن ب ــا خائ او واقع
ــال  ــه اعم ــت ب ــی دس ــع زمان ــه در آن مقط ک

ــتباهی زد؟ اش
بهتــر بــود کــه بــه گونــه ای او را مدیریــت مــی کردنــد 
ــی  ــود م ــه خ ــی ب ــع مطلوب ــرایط وض ــه ش ــا زمانیک ت
گرفــت. یکــی از نظراتــی کــه بنــی صــدر داشــت ایــن 
بــود کــه جنــگ بایــد کاســیک باشــد، بــه ایــن معنــی 
کــه اداره جنــگ بایــد کامــا در دســت ارتــش باشــد و 
بــه ســپاه اجــازه ورود بــه جنــگ را نمــی داد، چــرا کــه 
ــرای ورود  ــای الزم را ب ــپاهیان آموزش ه ــود س ــد ب معتق
ــه  ــی نفس ــرف ف ــن ح ــه ای ــد. البت ــده ان ــگ ندی ــه جن ب
ــت و  ــم داش ــری ه ــرح دیگ ــن ط ــت. همچنی ــد نیس ب
ــم و زمــان  ــه عــراق بدهی ــود کــه زمیــن را ب ــن ب آن ای
ــود،  ــن نب ــن ممک ــع ای ــی در واق ــم. ول ــا بخری را از آنه
ــت و  ــران را داش ــا ته ــدن ت ــدرت آم ــدام ق ــه ص چراک
ــال  ــدای کار و امث ــان ابت ــردم در هم ــت م ــر مقاوم اگ
جهــان آرا نبــود، عــراق بــه راحتــی تــا مرکــز مــی آمــد. 
بــه نظــر مــن ارتــش تــوان چنیــن مقاومتــی را نداشــت، 
هرچنــد کــه دانــش آن را داشــت، ولــی داشــتن دانــش 

ــی نیســت. ــی کاف ــه تنهای ب
ــم.  ــاره کن ــره اش ــد خاط ــه چن ــه ب ــن زمین ــد در ای بای
بــرای نمونــه زمانی کــه میــن منــوری کــه قــدرت 
گــراد  ســانتی  درجــه   1800 تــا  آن  سوزش)شــعله( 
می رســید در میــدان میــن روشــن میشــد، فرمانــده 
گــردان بــرای جلوگیــری از روشــن شــدن فضــای شــب 
ــا می شــد، خــودش  ــرو ه ــام نی ــل ع ــه قت ــه منجــر ب ک
ــی از  ــن در یک ــرد. همچنی ــاب می ک ــر روی آن پرت را ب
ــاردار  ــیم خ ــا س ــی ب ــای ایران ــه نیروه ــا ک عملیات ه

یکی از نظراتی که 
بنی صدر داشت این 

بود که جنگ باید 
کالسیک باشد، به 
این معنی که اداره 
جنگ باید کامال در 

دست ارتش باشد و 
به سپاه اجازه ورود 

به جنگ را نمی داد، 
چرا که معتقد بود 

سپاهیان آموزش های 
الزم را برای ورود به 

جنگ ندیده اند.
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مواجــه شــده بودنــد، چون کــه فرصــت بــاز کــردن 
ــراد  ــده و از اف ــش آم ــه پی ــده ب ــتند، فرمان آن را نداش
خــود پرســیده کــه آیــا مــن را بــه عنــوان فرمانــده خــود 
ــن  ــر آنچــه م ــه ه ــد ک ــول داری ــا قب ــد و آی ــول داری قب
ــراد  ــد اف ــس از تأیی ــد. پ ــت کنی ــد اطاع ــم بای ــی گوی م
ــراد  ــه اف ــده و ب ــاردار خوابی ــیم خ ــر روی س ــده ب فرمان
ــا از  ــوند. این ه ــه از روی او رد ش ــتور داده ک ــود دس خ
مــوارد بی شــمار از ایثارهایــی هســتند کــه مــا در دوران 

ــم. ــاهد آن بودی ــگ ش جن
آیــا بعــد از فتــح خرمشــهر ادامــه دادن جنــگ 

منطقــی بــود؟
ــد  ــری مانن ــر از خرمشــهر مناطــق دیگ ــال 61 غی در س
قصرشــیرین و کرمانشــاه و ایــام در تصــرف عــراق بــود 
ــررس عــراق  ــود، در تی ــر در تصــرف هــم نب ــی اگ و حت
ــد  ــد کردن ــه تأکی ــام در قطعنام ــه ام ــن اینک ــود. ضم ب
ــس  ــی پ ــت. حت ــک نیس ــه تاکتی ــن قطعنام ــه پذیرفت ک
ــد  ــام گفتن ــه ام ــی ب ــای رضای ــه آق ــرش قطعنام از پذی
کــه در صورتــی کــه بــه عــراق در ایــن شــرایط حملــه 
ــد و  ــوان خــط نگهــداری ندارن ــا ت ــم، نیروهــای آنه کنی
مــی توانیــم در خــاک عــراق پیشــروی کنیــم، امــا امــام 
ــه  ــد ک ــد کردن ــاره تأکی ــد و دوب ــب زدن ــان نهی ــه ایش ب
ــر در  ــوده اســت.  اگ ــا نب ــک م ــه تاکتی ــرش قطعنام پذی
ســال 61 آتــش بــس را می پذیرفتیــم، آســیب آن کمتــر 
ــدام  ــه ص ــرا ک ــود، چ ــگ نب ــه جن ــال ادام ــش س از ش
ــک  ــراق موش ــود. ع ــو ب ــود و زورگ ــدی نب ــان پایبن انس
و خمپــاره داشــت و مــا مجبــور بــه ادامــه جنــگ 
بودیــم. قطعــا کســی از خــود جنــگ نیســت. اگــر همــان 
زمــان آتــش بــس را مــی پذیرفتیــم، شــش ســال جلــو 
ــی  ــد، ول ــود نمی ش ــاخت هایمان ناب ــم و زیرس می افتادی
در واقــع نمــی توانســتیم جلــوی آتــش دشــمن را در آن 
ــکان تحرکــی  ــم، چونکــه هــر لحظــه ام صــورت بگیری
ــراق  ــه ع ــد ک ــه ببینی ــرای نمون ــود. ب ــراق ب از ســوی ع
بافاصلــه پــس از آتــش بــس بــا مــا بــه کویــت حملــه 

کــرد. 
ــام  ــه ن ــر شــاهد هســتیم ک در ســال های اخی

شــهدا بــه علــت کــج ســلیقگی هایــی قربانــی 
شــده اســت و قداســت پیشــین را در اذهــان 
قشــری از مــردم نــدارد. چــه رونــدی موجــب 

چنیــن امــر ناخوشــایندی شــده اســت؟
آنقــدر در روی ســهمیه هــا مانــور داده شــده اســت و آن 
را چنــان در بــوق و کرنــا کــرده انــد کــه متأســفانه مــردم 
فقــط همیــن را می بیننــد و آنچــه کــه بــه ایــن عزیــزان 
و خانــواده هــای آنهــا گذشــته را نادیــده می گیرنــد. بــه 
ــد  ــک اســیر بدهن ــه ی ــر کل مملکــت را ب ــن اگ نظــر م
بــاز هــم کــم اســت. یکــی از دوســتان آزاده مــا تعریــف 
ــورد  ــی م ــای عراق ــان در اردوگاه ه ــه چن ــرد ک ــی ک م
ــوان  ــی ت ــه حت ــد ک ــی گیرفتن ــرار م ــتم ق ــرب و ش ض
را  پــای دیگرشــان  از روی  پــا  یــک  دادن  حرکــت 
ــد و  ــی کردن ــی م ــه برهنگ ــور ب ــرا را مجب ــتند. اس نداش
ــل او را  ــیم و کاب ــا س ــرد، ب ــی ک ــرد م ــی تم ــر کس اگ
ــف  ــا ک ــد ب ــر روز بای ــن ه ــد. همچنی مضــروب می کردن
ــده  ــه ع ــد ک ــی کردن ــارو م ــن اردوگاه را ج ــت زمی دس
ــود و  ــه ب ــان رفت ــت دستش ــن کار پوس ــر ای ــر اث ای ب
اســتخوان دستشــان قابــل مشــاهده بــود. بــه نظــر مــن 
ــا وجــود چنیــن فــداکاری هایــی آنچــه کــه امــروز در  ب
اختیــار خانــواده ایثارگــران قــرار مــی گیــرد، نمــی توانــد 
ــاری کــه از ایشــان ســر زد باشــد. ــران آن همــه ایث جب
در مــورد حضــور نظامیــان در عرصــه سیاســت 

ــری دارید؟ ــه نظ چ
در هیــچ جایــی از دنیــا شــما نمــی بینیــد کــه نظامیــان 
ــد،  ــم ببینی ــر ه ــند و اگ ــرده باش ــت ورود ک ــه سیاس ب
مشــاهده مــی کنیــد کــه هیــچ موفقیتــی حاصــل 
نشــده اســت. بــرای نمونــه شــما بــه سرنوشــت دخالــت 
نظامیــان در کشــور هــای ترکیــه و پاکســتان نــگاه 
ــری  ــی گ ــه نظام ــا در عرص ــد الزام ــان بای ــد. نظامی کنی
ــر خــود  ــرو هــای تحــت ام ــاز ســازی ســازمان و نی و ب
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــه عرص ــوده و از ورود ب ــت نم فعالی
ــد. ــز نماین ــدا پرهی ــی ج ــا سیاس ــادی و خصوص - اقتص
بطــور کلــی بنــده بــا ورود ســازمان یافتــه نظامیــان بــه 

عرصــه هــای غیــر تخصصیشــان شــدیدا مخالفــم .

نظامیان باید الزاما در 
عرصه نظامی گری و 
باز سازی سازمان و 
نیرو های تحت امر 
خود فعالیت نموده و 
از ورود به عرصه های 
فرهنگی - اقتصادی و 
خصوصا سیاسی جدا 
پرهیز نمایند.
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احمــد دهقــان یکــی از پدیده هــای ادبیــات داســتانی 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــدس ب ــاع مق ــات دف ــران و ادبی ای
مرزهــای  داســتان پردازی،  در  کــه  نویســنده ای 
کلیشــه و احساســات را در نــگارش آثــار بــرای 
ــه  ــاد گون ــا ایج ــته و ب ــار گذاش ــی کن ــه ادب ــن گون ای
داســتانی منحصــر بــه فــرد خــود از پایه گــذاران 
یــک ســبک ادبــی و داستان نویســی خــاص در 
ــبکی  ــت. س ــوده اس ــد ب ــه بع ــاد ب ــه هفت ــران ده ای
مســتندات  پایــه  بــر  داســتان هایی  آن  در  کــه 
ــوان  ــه بت ــدون اینک ــد؛ ب ــگارش می یاب ــنده ن نویس
ردی از او بــه عنــوان نویســنده در داســتان پیــدا کــرد.

ــان در داستان نویســی ســعی  ــر دهق ــارت دیگ ــه عب ب
کــرده اســت تــا داســتانی پــراز جزئیــات و پر کشــش و 
تعلیــق خلــق کنــد کــه مخاطبــش در کلمــه بــه کلمه 
آن، ماننــد اثــری ســینمایی کــه بــا تکنیــک دوربیــن 
روی دوش فیلم بــرداری شــده اســت، بــا قهرمانــش در 
کوچکتریــن اتفاقــات و حس های او شــریک می شــود.

رمــان »ســفر بــه گــرای ۲70 درجــه« در میــان 
ــام  ــام و تم ــده ت ــان نماین ــد دهق ــتانی احم ــار داس آث
ــه  ــتانی ک ــی رود. داس ــمار م ــه ش ــی ب ــن اتفاق چنی
از زمــان انتشــار آن تاکنــون منشــا تاثیرگــذاری 
ــه  ــه شــمار می رفت ــران ب ــی ای ــان ادب ــادی در جری زی
اســت و بــرای نویســنده و مخاطبانــش اتفاقــات 
اســت. کــرده  بــاز  را  تــازه ای  دریچه هــای  و 

ایــن رمــان، داســتان یــک ســفر حیرت انگیــز و 
ــه عمــق جبهه هــای  حتــی اشــراقی یــک نوجــوان ب
جنــگ تحمیلــی و بازگشــت دوبــاره بــه نقطــه ابتدایی 
داســتان یعنــی زندگــی او را روایــت می کنــد. دهقــان 
ــن  ــود را از ابتدایی تری ــب خ ــتان مخاط ــن داس در ای
بخش هــای جنــگ در هــر خانــواده کــه شــامل 
ــواده او  ــت خان ــوان و مخالف ــک ج ــور ی ــای حض تمن
ــکل  ــتی های ش ــا و دوس ــه رفاقت ه ــت و در ادام اس
ــر  ــق خط ــا عم ــدادی ت ــن روی ــتر چنی ــه در بس گرفت
و روبــرو شــدن بــا مــرگ و صحنه هــای کشــتار 
در نبــرد پیــش می بــرد و در نهایــت نیــز ماننــد 
ــر  ــب اث ــر مخاط ــار دیگ ــیقایی ب ــه موس ــک قطع ی
را بــه فــرود در نقطــه ابتدایــی هدایــت می کنــد.

راوی ایــن کتــاب؛ ناصــر، رزمنــده جوانــی اســت کــه 
بارهــا ســابقه شــرکت در جبهــه را داشــته اســت و در 
ــه  ــرده و ب ــا ک ــه، درس را ره ــات مدرس ــن امتحان بی
همــراه دوســتش علــی راهــی منطقــه جنگــی جنــوب 
ــا دوســتان  می شــود. در آنجــا ضمــن دیــدار مجــدد ب
ســابقش، از قریب الوقــوع بــودن عملیاتــی مهــم 
اطــاع می یابــد کــه در ادامــه و در حیــن آن بســیاری 
ــر در  ــوند. ناص ــروح می ش ــهید و مج ــتانش ش از دوس
ــد  ــط می آی ــت خ ــده و پش ــروح ش ــرا مج ــه ماج ادام

و بعــد از چنــد روز بــه شــهر خــود بازگشــته و زندگــی 
ــدت  ــس از م ــه پ ــا اینک ــرد ت ــادی را از ســر می گی ع
ــه ای از یکــی از دوســتانش  ــت نام ــا دریاف کوتاهــی ب
خــود را آمــاده بازگشــت بــه منطقــه می کنــد.
ســال  بیســت  جایــزه  تاکنــون  کتــاب  ایــن 
دفــاع  ســال  کتــاب  جایــزه  داستان نویســی، 
ــداری  ــات پای ــال ادبی ــت س ــزه بیس ــدس و جای مق
زبان هــای  بــه  آورده و همچنیــن  بــه دســت  را 
اســت. شــده  ترجمــه  ایتالیایــی  و  انگلیســی 
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ــخ  ــه ای تل ــادزه، بیانی ــتانی، زازا اوروش ــردان گرجس ــاخته کارگ ــا« س »نارنگی ه
ــا در ســال 199۲ را  ــه ای در آبخازی در مذمــت جنــگ اســت کــه نزاعــی منطق
دســتمایه قــرار داده اســت. فیلــم، ماجــرای روســتایی پیــری را نقــل مــی کنــد که 
حاضــر بــه فــرار نمیشــود و از دو رزمنــده زخمــی از دو جبهــه مخالــف میزبانــی 

مــی کنــد. 
خاصــه داســتان: هنگامــی کــه بعــد از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی نــزاع 
در منطقــه درگرفــت، اهالــی اســتونیایی تحــت فشــار قــرار گرفتنــد و مجبــور بــه 
تــرک ســرزمین اجــدادی خــود شــدند. در ایــن میــان ایــووی نجــار، پیرمــردی 
اســت کــه خانــه اش را تــرک نمیکنــد تــا بــه همســایه اش مارکوس در برداشــت 
محصــول نارنگــی کمــک کنــد. دیــری نمیگــذرد کــه انتظــار بــه پایــان میرســد 
و متوجــه رســیدن دامنــه جنــگ بــه روســتا مــی شــوند. جلــوی درب خانــه ایــوو 

ــی  ــازی در م ــتانی و قفق ــای گرجس ــن نیروه ــردی بی نب
گیــرد کــه چندیــن کشــته بــر جــای میگــذارد.

بــرای جلوگیــری از حــوادث بعدی ایــن دو مــرد قربانیها را 
دفــن مــی کننــد و خودروهایشــان را پنهــان می کننــد. اما 
بــرای کنتــرل دو مصدومــی کــه جــان ســالم بــه در بــرده 
ــی  ــد، یعن ــوو آورده شــده ان ــه ای ــه خان ــد و مســتقیماً ب ان
احمــد و نیــکا، کار ســختی در پیــش دارنــد. احمــد، مــزدور 
ــان  ــام همرزم ــرای انتق ــه ب ــت ک ــتاق اس ــی، مش چچن
خــود نیــکای گرجــی را بکشــد. امــا همزیســتی اجبــاری 
ــذارد.  ــر آن دو میگ ــادی ب ــرات زی ــودی اث در دوران بهب
ــه  ــه تدریــج وابســته مــی شــوند ب شــخصیتهای فیلــم ب
ــی،  ــای جغرافیای ــام مرزه ــان تم ــه روابطش ــوری ک ط

ــوردد.  ــی را در مین قومــی ومذهب
ــدی،  ــوازن از کم ــی مت ــا« تلفیق ــم: »نارنگی ه ــد فیل نق
ــز از کلیشــه ،  ــا پرهی خشــونت و شــاعرانگی اســت کــه ب
ــی  ــد. هنگام ــی کن ــه م ــود ارائ ــتقل از خ ــی مس ماهیت
ــی،  ــان ســربازان گرجــی و چچن ــی می ــر نزاع ــر اث ــه ب ک

ــک ســرباز  ــروه ی ــر گ ــاغ نارنگــی »مارکــوس«، از ه ــوو« و ب ــه »ای ــی خان حوال
زنــده می مانــد و ایــوو، دو ســرباز مجــروح را بــه خانــه اش مــی آورد و تــا بازیابــی 
ســامت جسمانی شــان، قصــد نگهــداری ایــن دو را بــدون اینکه میانشــان تنشــی 
ــت،  ــدی و تنش زاس ــه ج ــدازه ای ک ــان ان ــه هم ــه ب ــی ک ــد دارد. موقعیت رخ ده
ــای  ــن رویارویی ه ــدی را در بط ــق کم ــت خل ــز دارد و ظرفی ــدی نی ــه کم ته مای
میــان احمــد و نیــکا داراســت تــا جایــی کــه لحــن تلفیقــی را می تــوان از نقــاط 
قــوت »نارنگی هــا« دانســت. درایــن فیلــم کارگــردان بازیگــران نیــکا و احمــد را 
در»منگنــه موقعیــت« در منطقــه مــرزی ابخازیــا قــرار مــی دهــد تــا بــی تعینــی 
ســربازان دو طــرف تخاصــم ازمیــان بــرود و در موقعیــت چهــره بــه چهــره ســخن 
بگوینــد تــا هویــت هریــک معنــا یابــد. خانــه »ایــوو« کــه او نیــز داغدیــده جنــگ 
اســت مکانــی بــرای ایــن امــکان اســت. امکانــی کــه ضــرورت کــور تخاصــم را 

بــه چالــش می کشــد و تمــام رنگ بنــدی هــای زبانــی و دینــی را در مــی نــوردد.
 امــا آیــا ایــوو بــه عنــوان خالــق موقعیــت مذکــور، دیوانــه اســت کــه دو دشــمن 
را در شــرایط جنگــی، در کنــار هــم گــردآورده اســت؟ تردیــدی نیســت کــه ایــوو، 
ــرای تحــول  ــی ب ــه محرک ــرا ک ــا« اســت، چ ــن شــخصیت »نارنگی ه اصلی تری
احمــد و نیــکا و صلــح میــان ایــن دوســت و در همیــن راستاســت کــه نشــانه های 
ــه  ــوو ب ــت. ای ــدا در او یاف ــوان از ابت ــگ را می ت ــب و ضدجن ــخصیتی صلح طل ش
ــگ و نتایجــش  ــه جن ــرک محــل اقامــت نکــرده و ب ــان ت ــگ، همچن رغــم جن
از تجمیع شــان،  امــا  اگرچــه ســاده هســتند  او  بی اعتناســت. ویژگی هــای 
شــخصیتی حاصــل می شــود کــه قــادر اســت میــان دو دشــمن زیــر یــک ســقف 
دیالــوگ برقــرار کنــد و همزیســتی مســالمت آمیز را میــان دو انســان حاکــم کنــد. 
نارنگــی، بــه عنــوان نمــادی از صلــح و زندگــی بــدل گشــته اســت؛ اســتعاره هایی 
ــه  ــی ب ــا نارنگ ــوو ب ــای ای ــدن جعبه ه ــر ش ــون پ همچ
جــای نارنجــک یــا گــذران زندگــی ایــوو و مارکــوس در 
روزهــای جنــگ بــا کار در بــاغ نارنگــی. فیلــم از طریــق 
ــز،  ــی موج ــری از روایت ــا بهره گی ــت، ب ــی کم موقعی پات
زندگــی پیرمــردی همچــون ایــوو و دو همنشــین موقتش 
ــر ورود  ــه نف ــر س ــه درون ه ــکا، ب ــد و نی همچــون احم
می کنــد و بــا تزریــق نگاهــی انســانی و در ســیری 

ــاند. ــه تحــول می رس ــان را ب تدریجــی آن
و  گرجی هــا  بــرای  اســت  ممکــن  هــا”  “نارنگــی 
اســتونیایی ها معانــی متفاوتــی داشــته باشــد. مهــم 
نیســت کــه طرفیــن جنــگ کــه هســتند و فیلــم کــدام 
یــک از جنگ هــای تاریــخ بشــریت را هــدف قــرار 
داده، مســئله فیلــم عمــل کشــتن اســت. ایــن انگیــزه ی 
ــی  ــه روی واقعیت ــِن خــون کــه چشــم انســان را ب ریخت

ــت. ــاد داش ــه آن اعتق ــوو ب ــه ای ــدد ک ــی بن م
ــد،  ــذوب می کن ــما را مج ــم ش ــردازی فیل ــخصیت پ ش
یکــی از عواملــی کــه باعــث می شــود یــک شــخصیت 
پــردازی خــوب ملمــوس شــود، ایــن اســت کــه شــما هــدف فیلــم را بتوانیــد در 
ــخصیت  ــا ۴ ش ــه ب ــته ک ــردان توانس ــد. کارگ ــم کنی ــخصیت ها مجس ــب ش قال
ــر بکشــد.  ــه تصوی ــال جنــگ را در فیلمــش ب ــدگاه هایــش در قب ــی اش، دی اصل
فیلــم داســتان برداشــته شــدن مــرزی کــه انســان ها را دشــمن کــرده اســت بیــان 
می کنــد، در پایــان آنهــا همدیگــر را نــه بــر اســاس ملیتشــان، بلکــه بــه عنــوان 
دو انســان می شناســند. آن دو بــا هــم بــر ضــد دشــمنی متحــد می شــوند کــه نــه 

ــد. ــد می کن ــه ی کســی دیگــر را، بلکــه دارد انســانیت را تهدی خان
“نارنگی هــا” ضــد مرزهایــی بــه پــا می خیــزد کــه جــز خطــی از خــون نیســتند، 
فیلمــی کــه بــا اســتفاده از نمــادی همچــون نارنگــی و اســتعاره های پیرامونــش، 

خــود را بــه کمــال می رســاند.



داستان: خاصه 
زندگــی زن و شــوهری را روایــت می کنــد کــه بــا 
داشــتن عــروس، دامــاد و نوه، در ســن میانســالی بچه دار 
ــک  ــتایی کوچ ــم در روس ــاق آن ه ــن اتف ــوند. ای می ش

ــد. ــان نمی مان ــی پنه ــد اهال ــز از دی ــچ چی ــه هی ک

داستان: خاصه 
ــه  ــت ک ــی اس ــجوی اخراج ــد« دانش ــتان »نوی داس
بــرای فراهــم آوردن شــرایط زندگــی در رویارویــی بــا 
ــد  ــن می کن ــا خــود تمری ــه، ب بی اخاقی هــای جامع
تــا »عصبانــی« نباشــد و در تــاش اســت تــا دختــر 

موردعاقــه اش »ســتاره« را از دســت ندهــد.

داستان: خاصه 
دربــارهٔ دو دوســت بــه نــام بهــرام و ساســان اســت. ساســان 
ــم  ــد مقی ــز می خواه ــرام نی ــرده و به ــی ک ــل زندگ در برزی
ــان  ــای هیج ــیر ماجراه ــن مس ــا در ای ــود. ام ــل ش برزی

ــد … ــا رخ می ده ــرای آن ه ــزی ب انگی

داستان: خاصه 
ــم  ــه فیل ــق ب ــی اســت موف ــت. او مدت حســن خشــمگین اس
ســاختن نشــده. ســتاره ی محبوبــش صبــر نــدارد و می خواهــد 
بــا کارگردانــان دیگر همــکاری کند. همســرش دیگر عاشــقش 
ــش  ــاده حیثیت ــرای اع ــت ب ــار اس ــن ناچ ــاال حس ــت. ح نیس

نقشــه ی هوشــمندانه ای بکشــد...

تگزاس
کارگردان: 

سید مسعود اطیابی
بازیگران:

جمشیدی پژمان 
نژاد فرخ  حمید 
درخشانی سام 
پتری گابریا 
تولوزا آدریانو 

خوک
کارگردان: 
مانی حقیقی
بازیگران:

حسن معجونی
لیا حاتمی

لیلی رشیدی
پریناز ایزدیار

سیامک انصاری

نیستم! عصبانی 
کارگردان: 

درمیشیان رضا 
بازیگران:

محمدزاده نوید 
کوثری باران 
بهبودی رضا 

افشاری بهرام 
زارع میثاق 

نکش خجالت 
کارگردان: 

مقصودی رضا 
بازیگران:

مهرانفر حمد 
مقدمی شبنم 

درخشانی سام 
کیانی لیندا 
حبیبی الناز 

برنامه پردیس سینمایی کاپری گرگان



با همراه داشتن این نشریه از 15٪ تخفیف خرید ساعت برخوردار شوید
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