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چطور شد که وارد مجموعه کاروان زائران صلح شدید؟ 
گروهی از دوس��تان ما در یک مجموعه غیر دولتی از جوانان متدین، 
انقالبی و فعال فرهنگی به نام امت واحده قبل از این در موضوع وحدت 
و بیداری اس��المی فعالیت هایی داشتند این پیشنهاد را مطرح کردند که 
گروهی از فعاالن فرهنگی و چهرهای ادبی و هنری با همراهی مهمانان و 
شرکت کنندگان خارجی به عنوان کاروان زائران صلح به سوریه عزیمت 
کنند. ایده، ایده ی ارزشمند و قابل توجهی بود طبیعتا انگیزه شخصی ما 
زیارت حضرت زینب بود. وقتی هم که به ما پیشنهاد دادند ایام فاطمیه 
بود و من منبر می رفتم و ذکر مصیبت و توسل و گریه و در حال و هوای 
زیارت حضرت زهرا سالم اهلل علیها بودیم. اتفاقا وقتی به من زنگ زدند، 
در یک��ی از ای��ن مجالس روضه حضرت زینب خوان��ده بودم. دیگر جای 
معطلی نداشت البته خود این ترکیب و رویکرد هم برایم جذابیت داشت. 
حرکت جالبی بود. خصوصا وقتی ترکیب مهمان های ایرانی را گفتند به 

نظرم رسید تجربه قابل توجهی است.

حجت االسالم محمدرضا زائری در گفت وگو با کیهان

گرایش روز افزون به دین در سوریه
 علیرضا آل یمین 

چند س�الی است سوریه شده است مقصد جنگجویان. هر 
کس بلیطی برای سوریه دارد می رود برای جنگ. مردم سوریه 
هم سه سال است پنجه انداخته اند در پنجه تکفیری هایی که 
پشتشان به چاه نفت عرب های عبری و سالح های غربی گرم 
اس�ت. اما بهار که رسید، عده ای از اهالی فرهنگ ایران کوله 
بارش�ان را پر از مهربانی کردند و دلش�ان را برداشتند و بلیط 

صلح گرفتند و رفتند برای زیارت. 
حجت االسالم محمد رضا زائری هم یکی از مسافران کاروان 

زائران صلح بود. 

برای شما این سفر چه ویژگی داشت؟
این سفر دو ویژگی عمده داشت که خیلی قابل توجه بود و همین باعث 
شد که بازتاب گسترده تری پیدا کند. یکی اینکه ما کارهای غیر دولتی در 
این حوزه نکردیم. یکی از دالیلی که رهبر انقالب در این س��خنرانی های 
اخیرشان در آغاز سال جدید تاکید کردند روی حرکت های خودجوش و 
مردمی جوانان انقالبی و متدین و این جور فعالیت  ها ش��اید همین باشد. 
متاس��فانه یک فضایی داخل کش��ورمان وجود دارد که چون حاکمیت، 
حاکمیت دینی است، همه، حتی مذهبی  ها و متدینین منتظرند تا شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کند که مثال بعد از نمازجمعه، راهپیمایی 
است. یا فالن جا مراسم است. یا انجمن حفظ آثار دفاع مقدس اعالم کند 
تشییع جنازه شهدای گمنام است. حرکت های غیر دولتی و غیر رسمی 
و خودجوش و مردمی مخصوصا در حوزه بین الملل نداریم اما این حرکت 
در حوزه بین الملل کار متفاوت و نویی بود که یک جریانی به شکل غیر 
دولت��ی انجام می داد. نکته دیگر اینکه ما در ح��وزه بین االمللی و فضای 
خارجی و حتی داخلی ادبیات صلح و محبت و دوس��تی و مهربانی را به 
دالیلی نداشته ایم. االن نمی خواهم وارد این موضوع بشوم که چرا با اینکه 
این ادبیات در روح فرهنگ دینی ما هست نتوانسته ایم کار کنیم. بخشی به 
خاطر شرایط اجتماعی و سیاسی بوده به هر حال جریان انقالبی و متدین 
و حزب الله��ی ما درگیر انقالب، منافقین و جنگ بوده در این بین کاری 
که دشمن کرده این بوده که از بچه حزب اللهی  ها و متدینین یک چهره 
جنگ طلب و آشوب طلب ترسیم کند. که این  ها دنبال آشوب هستند و 
جریان مقابل را که جریان غیر مذهبی یا غیر متدین هست جریان صلح 
طلب و آشتی طلب و مهربان معرفی کرده است. این همه ناخواسته بوده 
و ما هم هیچ وقت نتوانس��تیم این تصویر را که آن ها از قشر متدین ارائه 
می دهن��د مدیریت کنی��م. از این جهت این جالب بود که یک جریانی از 
بچه های مومن و انقالبی در فضای گفتمان انقالب به عنوان زائران صلح 
حرکت کرده بودند. خیلی هم به چشم می آمد و دیده می شد که در کنار 
یک خانمی خارجی که برنده جایزه نوبل صلح بود یک روحانی شیعه و یک 
روحانی اهل سنت و خانم چادری حضور داشتند. این ترکیب که از خانم 
دکتر رجایی فر به عنوان دانشجوی خط امام با سابقه تسخیر النه جاسوسی 

تا دوس��تان هنرمندی مثل ابوالقاسم طالبی، بهروز افخمی، ناصر فیض، 
رضا امیرخانی، محمدرضا ش��هیدی فر یک ترکیب متنوع و بعضا متفاوت 
ایجاد کرده بود اما همه در یک موضع که پیام صلح و دوس��تی و محبت 
را از طرف مردم ایران برای مردم سوریه ببرند دور هم جمع شده بودند.

این پیام دوستی منتقل شد؟
بله. اوال وقتی ما آنجا رسیدیم بخشی ارتباط مستقیم و رودررویی ما 
با خانواده شهدا، خانواده ربوده شدگان و آواره  ها بود. وارد یک مدرسه ای 
شدیم که آواره های فلسطینی که یک بار دیگر آواره شده بودند از اردوگاه 
یرموک آمده بودند آنجا. در اردوگاه جدید با وضع بسیار اسف بار زندگی 
می کردند. همین که ما یکی دو س��اعتی در این فضا حضور داش��تیم و 
می چرخیدی��م و با آن ها گپ می زدیم و برنامه ای اجرا می ش��د بچه های 
این  ها احساس می کردند زندگی شان عوض شده است. یا مادری که چند 
تا بچه اش را از دست داده بود، یا پدری که عزیزانش را جلو چشمش ذبح 
کرده بودند، این فضا برای آن ها تازه بود. این یک بخش بود که ما رو در 
رو ارتب��اط می گرفتیم یا با مردم عادی؛ یک روز من و آقای ش��هیدی فر 
رفتیم در مسجدی که نزدیک محل اقامتمان در دمشق بود و نماز خواندیم. 
طبیعت��ا لباس روحانی من و نحوه وضو گرفتن و نماز خواندن ما نش��ان 
می داد که شیعه هستیم. آن ها هم از برادران اهل سنت بودند و ما پشت 
امام جماعتش��ان نماز خواندیم. ش��خصی که کنارمان نشسته بود بعد از 
نماز من را در آغوش گرفت و خیلی تشکر کرد و تا سر خیابان همراهمان 
آمد و می گفت شما نمی دانید که این حرکتتان چقدر اهمیت دارد. یا در 
دانش��گاه دمش��ق حضور ما بین دانشجو ها یا در الذقیه و حمص، سر قبر 
شهدا   رفتیم و جاهای مختلف دیگر. در حمص چند روز قبل از حضور 
ما دو انفجار سنگین رخ داده بود. در الذقیه عده ی زیادی از مردم ربوده 
شده بودند و خانه هایشان ویران شده  بود. در دمشق هر روز صدای انفجار 
خمپاره می آمد. یکی از مدارس خمپاره خورده بود و ما یکی دو ساعت بعد  
در بیمارستانی که این  ها را آورده بودند  حضور پیدا کردیم مهمان های 
خارج��ی هم بودن��د. وقتی مهمانان خارجی با م��ردم صحبت می کردند 
حرفشان این بود که ما موضعمان با موضع حکومت هایمان فرق می کند.  
از آمریکا، آلمان، بریتانیا، استرالیا، پاکستان مهمان داشتیم. همه این ها با 

هم جمع ش��ده بودند برای انتقال پیام صلح و محبت به مردم سوریه در 
یک فضای کامال غیر دولتی.

دیدار رسمی و دولتی نداشتید؟
دیدار رسمی هم داشتیم با یکی - دو تا از وزرای کابینه دولت سوریه 
با مفتی اعظم و اسقف اعظم مسیحیان یا حتی   با سران بعضی از گروهای 
معارض هم مالقات داشتیم. این ارتباط روردرو یک اثر داشت از ان طرف 
هم یک تأثیر رس��انه ای بود .ما نبای��د فراموش کنیم که به هر حال االن 
وضعیتی که مردم سوریه دارند یک وضعیت بسیار اسفبار از جهت رسانه ای 
اس��ت .یک هجوم بی س��ابقه است. سابقه نداش��ته این حجم رسانه های 
ماهواره ای و اینترنی که  امروز در دنیا وجود دارد. هیچ وقت در طول تاریخ 
وجود نداشته و هیچ زمانی این قدر جبهه یکسان و یک رنگ نتوانسته از 
این رسانه  ها استفاده کند. ملت سوریه زیر بمباران رسانه ای هستند. زیر 
این هجوم س��نگین و نابرابر پوشش رسانه ای گروهی که آمده بود با این 
مردم همدلی و هم راهی کند خیلی برایشان اهمیت داشت. هرچند تعداد 

رس��انه هایی که مثل شبکه های خود س��وریه یا مثل العالم یا المیادین و 
المنار که جریان جبهه انقالب و مقاومت را نمایندگی می کنند خیلی کم 
هستند، ولی همین  ها هم وقتی خبر را پوشش می دادند بازتاب رسانه ایش 

برای مردم سوریه و فضای اجتماعی سوریه خیلی تعیین کننده بود.
اوضاع سوریه  را پس از سه سال جنگ چطور دیدید؟ 

دو چیز در س��وریه برای من جالب بود. یک، حجم مش��کل و ویرانی 
خیل کم تر از آن بود که انتظار داشتم. ناخودآگاه احساس کردم خود ما 
هم متاثریم از فضایی که رسانه های غربی می سازند. غیر از مناطقی که در 
تصرف تکفیری هاست و مشکل درگیری خیلی جدی است، در شهرهای 
اصلی مخصوصا دمشق مردم زندگی عادی می کنند و شرایط طبیعی تر از 
چیزی اس��ت که ما فکر می کردیم. نکته دوم و خیلی امیدوار کننده این 
بود که جریان گرایش به دین در متن جامعه ش��دت گرفته اس��ت و این 

نکته ظریفی است...
با توجه به اینکه   تکفیری  ها با قرائتی که از دین ارائه می کنند 
،قص�د دارند انحراف و گریز از دین ایجاد کنند؛ چطور گرایش به 
دین بیش�تر ش�ده است. در حالی که انتظار اس�ت در این شرایط 

بدبینی و گریز از دین ایجاد شود؟
م��ن دو قرینه برای این دیدم که عرض می کنم .یکی اینکه تلویزیون 
سوریه اذان پخش می کند در حالی که نظام سوریه به هر حال یک نظام 
سکوالر بود. دیگر این که ظاهر نیروهای ارتشی که من دیدم متدین تر شده 
بود. قیافه  ها عوض می شود. همین ارتشی که اوائلی که نیروهای حزب اهلل 
با این  ها همکاری شان را شروع کرده بودند یکی از نیروهای حزب اهلل را به 
خاطر نماز خواندن کتک زده بودند؛ همین نیروی ارتشی دارد می آید برای 
نماز خواندن و این وضعیتی است که خیلی محل دقت و توجه باید باشد... 

چه عاملی باعث این گرایش شده ؟
بخش��ی از آن ناش��ی از تاثیر جریان انقالب اسالمی و خط مقاومت و 
حضور حزب اهلل است. مردم از نزدیک مشاهده می کنند. این  ها در جنگ 
ش��ش روزه که یک بنده خدای عرب��ی می گفت آبرو داری کردند گفتند 
ش��ش روز و اال ش��ش ساعت بیش��تر نبود آن ذلت و خواری را دیده اند، 
از ای��ن طرف این عزت و اقت��داری که در جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان 
کسب کرد ،می بینند. این  ها را درک می کنند که پشتوانه انقالب اسالمی 
و جری��ان مقاومت و خط ایران که جلودار آن حزب اهلل لبنان اس��ت این 
فضا را بوجود آورده است. نشانه های امیدوار کننده و امید بخشی است و 

خیلی قابل مطالعه است. 
حزب اهلل س�وریه که اعالم موجودیت کرد... می ش�ود به آن 

امیدوار بود ؟!
بله فضا  ها عوض ش��ده قبال کس��ی خارج از حزب بعث نمی توانست 
کاری کند. االن فضا عوض شده است که بسیج و حزب اهلل تشکیل شده. 
این تحوالت ریشه های کامال عمیق فرهنگی و اجتماعی دارد و این مهم 
است. مقطع درگیری های نظامی کوتاه مدت است و تمام می شود اما ...

دفاع وطنی پتانسیل بسیجی که در ایران شکل گرفت را دارد؟ 
به نظرم دارد .چون تهدید اساسی بعد از این جنگ هم ادامه خواهد 
داشت .حتی وقتی حاکمیت سیاسی سوریه هم استقرار پیدا کند تهدید و 
نگرانی های فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. چون تروریست ها،سوریه را ر ها 
نخواهند کرد و این جریان مردمی اصیل آنجا خودش را نشان خواهد داد.

بازتاب این سفر در کشور خودمان چطور بود ؟
متاسفانه در داخل اهمیت این سفر آنچنان که باید درک نشد. یعنی 
دوس��تان و همفکران ما در داخل کشور متوجه نشدند که چقدر اهمیت 
دارد یک جریان به صورت غیر دولتی از صلح و آشتی از طرف جمهوری 
اسالمی حرف بزند. وقتی ما به عنوان جمهوری اسالمی از صلح و آشتی 
حرف بزنیم بعدا در درک بهتر پیام انرژی هسته ای ما هم موثر است. در جا 
افتادن مظلومیت ما در قضیه حقوق بشر هم موثر است. روی ارائه تصویر 
مناس��ب تر از حرکت انقالب اسالمی و جریان مقاومت و بیداری اسالمی 
هم موثر اس��ت. یکی از چیزهایی ک��ه در جریان های بعد از انقالب ازآن 
بازی خوردیم این است که دشمن خواسته یا ناخواسته ما را در موضعی 
قرار داده که همیشه تصویر ما با تفنگ و چفیه و پیشانی بند دیده شود...

ما خودمان هم این را می خواهیم. این که بگوییم داریم مبارزه 
و مقاومت می کنیم! 

این یک روی ماجراس��ت که درس��ت هم هس��ت. حرف من راجع به 
بخش دیگری ست که در واقع مخاطب غیر سیاسی و غیر دولتی خارجی 
ه��م ما را فقط با این چهره دیده. م��ا این پیام مقاومت را می خواهیم به 
سردمداران جبهه کفر بدهیم. می خواهیم به آن ها بفهمانیم که ایستاده ایم 
و مقاومت می کنیم اما مخاطب عمومی در خارج از کشور تصویری که از 
ما می بیند کنار تصویر بن الدن و مال عمر اس��ت. کنار تصویر کسانی که 

با اهلل اکبر سر می برند. 
این روی سکه را داریم که حاال بخواهیم رسانه ای  کنیم؟ 

این بخشی  ست که متاسفانه گاهی حواسمان نبوده گاهی هم حواسمان 
بوده اما ابزار و تاکتیک های الزم را نداشتیم. پیام صلح انقالب اسالمی از 
مسائل بسیار جدی است که من فکر می  کنم چالش رسانه  ای ما در حوزه 
بین الملل اس��ت. ما وظیفه داریم پیام اسالم و پیام مکتب اهل بیت را از 

این زاویه منتقل کنیم. اتفاقا من معتقدم بیش��ترین مظلومیت متوجه  ما 
ش��ده است. طی این س��ال  ها بیشترین ظلم متوجه ما شده است. همین 
االن چقدر خانواده شهید و جانباز و آزاده داریم که مظلومانه آه می کشند 
و هیچ کاری نمی توانند بکنند؟ چقدر جانباز امر به معروف داریم؟ چقدر 
جانباز داریم که قطع نخاعی اند و هیچ طلبکار هم نیس��تند اعتراض هم 
نمی کنند و دارند در خلوت و تنهایی خودشان سختی  ها را  تحمل می کنند.

فرمودید ما یک روی س�که داریم که مقاومت است یک روی 
دیگر هم داریم که می خواهیم به مردم عادی منتقل کنیم ...

بله اینکه خودمان بیش��ترین آسیب را از تروریسم و منافقین دیدیم. 
بیش��ترین آس��یب را از جهت تهدیدهای تروریس��تی دولتی آمریکایی و 
صهیونیستی دیدیم ولی متاسفانه ما  این  ها را نتوانستیم منتقل کنیم.  

اما ظلمی که درباره ما اتفاق افتاده مثال در موضوع جنگ را وقتی در 
سینما به آن پرداخته می شود برخی افراد در جریان های فرهنگی و سیاسی 
خاص می گویند چقدر می گویید جنگ. این  ها تکراری اس��ت. اتفاقا برای 
نشان دادن ظلمی که به ما رفته هم باید از آن چفیه و اسلحه استفاده کنیم.
به همین جهت معتقدم که در این موضع انفعال نباید باشد. بعضی  ها 
می گویند از این جهت که ما را نزنند یا در افکار عمومی جهان بد نشویم 
از مقاوم��ت صحبت نکنیم. من می گویم اتفاقا ما از موضع اقتدار و فعال 

بای��د پیام صلح را بدهی��م. بگوییم رزمنده ما در عملیات رزمی و جنگی 
مس��ئله اش این بود که این اس��یر آب نخورده و باید به او آب بدهد. این 
بخشی است که ما نگفتیم و اتفاقا دشمن هم نمی خواهد این منتقل شود. 
یعنی طبیعتا دش��من می خواهد در انتقال پیام و تصویر رس��انه ای ما از 
انقالب اسالمی آن صحنه ای که ما تفنگ دستمان است نشان دهد. ولی 
آن نیمه دیگری که رزمنده ما آب نخورده و به اسیر آب داده و خودش 
شهید شده را خیر. رزمنده ما در همان شب عملیا ت مسئله اش این بود 
که النه گنجش��ک  ها آس��یب نبیند. یا خلبان ما روی پل رفته دیده یک 
ماشین سواری رد می شود یک دور معطل کرده که ماشین سواری بگذرد 

تا بعد پل را بزند...
خب وقتی این  ها را هم بگوییم می گویند شعار است! 

چون مدیریتش نکردیم. سینمای هالیوود این را مدیریت کرده است. 
آمریکا نیروهایش را می فرس��تد برای کش��تار و غارت و تجاوز در عراق و 
افغانستان بعد به عنوان سرباز وطن با عزت و افتخار بر می گردند در حالی که 
رفته در ویتنام آدم کشته و جنایت کرده. این مظلومیت ماست. تصویری 
که از جمهوری اس��المی در دنیا ارائه می شود تصویری نیست که دنبال 
صلح طلبی باش��د. به این جهت است که وقتی استکبار جهانی می گوید 

انرژی هسته ای ایران صلح آمیز نیست، جواب می گیرد. در بخشی از طبقات 
متوسط و میانی و نخبگان غرب هنوز نتوانسته ایم جا بیندازیم. برنده جایزه 
نوبل صلح در سوریه با ما بود. دو سه بار در سخنرانی هایش به فتوای رهبر 
انقالب و جریان صلح آمیز انرژی هسته ای ایران و حق ما در این باره اشاره 
کرد. ما چقدر روی این طبقه متوسط نخبگان کار کردیم. ما کار نکردیم 
و از این جهت این سفر مهم بود. ما به اسم جمهوری اسالمی داشتیم از 
صلح و دوس��تی حرف می زدیم. به اسم جمهوری اسالمی می گفتیم که 

اسلحه را بگذارید کنار و مردم را لت و پار نکنید. 
همه می گویند ما در فرهنگ کاری انجام ندادیم و حاال حضرت آقا هم 
روی همین قضیه تأکید دارند که باید کار فرهنگی شود و اتفاقا از جوانان 

مومن و انقالبی می خواهد به میدان بیایند...
چرا؟ چون آقا هم احساس می کند کاری نشده. اولین کسی که نگران 
این کم کاری است خود آقاست. چون آن کسی که مسئولیت داشته، بودجه 
داشته، کارش را درست انجام نداده. من برای شما می توانم مثال بزنم کسی 
که در همین حوزه بین الملل بودجه های میلیاردی داشته اما کار خودش 
را نکرده است؛ نیامده از چهار کارشناس استفاده کند که حرف داشتند... 
االن فرهنگ ما متولیان متعدد دارد دولت کار فرهنگی می کند، 

صدا و سیما، سپاه یعنی هیچ کدام کار نمی کنند؟ 
نمی گویم کار نمی کنند. خیلی از تجربیات ما در این حوزه  ها تجربه های 
موفقی نبوده. مثال نمایش��گاه عکس ترتیب دادیم و عکس هایی که باید 
در تهران برای تش��ویق روحیه مقاومت مردم نمایش می دادیم، بردیم در 
پاریس گذاشتیم در جایی که طرف درکی از آن نداشته. مثل اینکه دارویی 
که باید به یک بیمار تجویز شود  به بیمار دیگر داده باشی. اگر من از صلح 
حرف می زنم معناش این نیست که با مقاومت مشکل دارم. اتفاقا ما باید 
در جایی مثل تهران داستان های سرداران جنگ و شهدا را به این جوان  ها 
بدهیم. اما آیا الزاما باید کتاب نورالدین پسر ایران ترجمه شود و در خارج 
هم پخش شود؟ نمی دانم این چیزی است که باید مطالعه و بررسی شود. 
اگر من آمدم صرفا به دلیل اینکه نورالدین در تهران و مشهد خیلی جواب 
داده این را به عنوان یک مدیر در خارج کشور ترجمه کنم تا جزو بیالن 
کاری من ش��ود و به آن افتخار کنم این الزاما قابل دفاع نیس��ت. ممکن 
هم هست باشد. من نمی خواهم حکم کنم اما چه بسا آنجا نسخه دیگری 
الزم باشد. شاید بهتر باشد آنجا تصاویری از شمال شهر تهران را منتشر 
کنیم و به آن ها نشان دهیم. چیزی که آنجا دیده نشده. آنجا چیزی که 
زیاد دیده شده تصویر رزمنده ماست. آن هم آن طور که دلشان خواسته 
نشان دادند. اتفاقا چه بسا تصویر مراکز خرید و برج میالد و پل دو طبقه 

صدر و خیابان های شیک و معماری مدرن تهران را نیاز باشد آنجا نشان 
دهیم. تصویری که آن ها از تهران دارند جایی مثل عربستان سعودی پر 

از بیایان و شتر است. شاید الزم باشد...
شما تاکید دارید که شاید الزم باشد ...

من معتقدم برای این کار باید کار کارشناسی شود. مطالعه و پژوهش 
ش��ود، بررس��ی شود. البته من نظر ش��خصی خودم را دارم اما اینجا در 
ای��ن گفت وگو نمی خواهم حکم برای کس��ی صادر کنم. اما اینکه لزوما 
نسخه ای که در تهران می پیچیم در خارج کشور هم ارائه دهیم برنامه ای 
که در شبکه یک نشان می دهیم در شبکه های خارج از کشور هم بدون 
کارشناس��ی و بررسی نشان دهیم با این مشکل دارم. تصویری که ما از 
خودمان به عنوان مدافعان و مدعیان صلح و همزیس��تی مسالمت آمیز 
آشتی و مهربانی و محبت باید ارائه می کردیم ارائه نکردیم. یک بخشی به 
خاطر اینکه کار ها موفق نبوده یک بخشی هم به خاطر اینکه هم افزایی 
نداش��تیم. یعنی دستگاه های متفاوتی بوده. من رفتم در لبنان یک کار 
کوچکی انجام دادم آن کار را نفر بعدی تکمیل نکرده یا دستگاه دیگری 
که می توانسته کمک کندو نکرده. کارهای پراکنده و جزیره ای بوده که 

هدایت و منسجم نشده. 

هوای ابری و جاده ای که به نور منتهی می شود و کاروانی 
که دلشان را پیش پیش به زیارت فرستاده اند که اگر این گونه 

نبود دعوتنامه شان را شهدا امضا نمی کردند.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
برنام�ه ای ترتی�ب داد و اصحاب رس�انه و هنرمندان را به 
بازدید از مناطق عملیاتی فراخواند و لبیک گویندگان قطعا 
امید آن داش�ته اند که روحشان را در این سفر تطهیر داده 
و سبکبال برای ش�روعی دوباره رجعت کنند. آنچه در پی 
می آید س�فرنامه که نه بلکه روایتی دلی از این س�فر یک 

روزه معنوی است.
***

قطرات ریز باران به شیش��ه می خورن��د و همزمان عطر خاک 
نمناک اس��ت که به مشام می رسد، برای زیارت شهدا غسل باران 
می کنی��م، هنوز از محدوده اهواز خارج نش��ده ایم که پادگان های 
ی��ادگار جنگ تحمیلی نمایان می ش��ود و راوی همراه کاروان که 
صدای��ش به خاطر س��رماخوردگی درنمی آید ت��الش می کند تا 
هرچه رساتر به معرفی منطقه و بیان خاطرات آن روزها بپردازد و 

همرزمانش را به نحو احسن به ما معرفی کند.
حمیدیه، سوسنگرد، بس��تان و در نهایت چزابه، عجب اسمی 
دارد این چزابه! از تکرار آن خسته نمی شوم و هر بار نامش را که 
می آورم احساس ابهتی عظیم می کنم؛ اینجا نزدیک به نقطه صفر 
مرزی اس��ت نزدیک ترین نقطه به خورشید، نزدیک ترین نقطه به 
ارباب و اگر بگویند س��روقامت بسیاری از شهدای ما در این نقطه 
بر زمین افتاده حیرت نمی کنم چرا که در برابر عظمت ساالر جز 

تعظیم چاره ای نیست.
و دلت می ترکد، از غربت ش��هدا ک��ه نه، از غربت خودمان که 
پایبند دنیا شده ایم وگرنه آنها که رفتند و غربت این دنیا را با لقاءا... 

معامله کردند و ما مانده ایم، خدا کند که متضرر نشویم.
بی اختیار پاپوش از پای در می آورند، چرا که اینجا وادی »فاخلع 
نعلیک« اس��ت، اینجا »ارض مقدس« اس��ت، و تو به خود اجازه 
نمی دهی بر خاکی که خون پاکان و عابدان الهی را در جان خود 

دارد به تکبر و خودخواهی گام برداری.
نوایی از درون حسینیه یادمان چزابه مرا به سوی خودمی کشاند، 
وارد حس��ینیه می ش��وم جوانانی که نور از چهره ش��ان و عشق از 
چشمانشان می چکد؛ با لهجه شیرین اصفهانی با یکدیگر صحبت 
می کنند، دانشجویان پزشکی دانشگاه اصفهان. باید قاطی آنها شوم 

روایتی از سفر یک روزه اصحاب رسانه و هنرمندان خوزستان 
به مناطق عملیاتی جنوب

باران و عطر نمناک 
حضور در جوار شهدا

و از آنها نور بگیرم. چقدرساده اند و خاکی دقیقا مثل همان شهدایی 
که دعوتشان کرده اند.

آن س��وتر عاش��قانی دور هم جمع اند، صندل و جوراب، شلوار 
چریکی و پیراهن س��یاهی که به مناس��بت شهادت ام ابیها برتن 
کرده اند و چفیه که عنصر الینفک بچه بسیجی هاست. می خندند 
خنده هایی اهورایی و ش��وخی هایی از جنس ش��وخی های پشت 
خاکریز و می گریند؛ گریه هایی که از پس آن حالی خوش اس��ت. 
چقدر بی ش��یله و پیله اند. برای همدیگ��ر معبر باز می کنند و اگر 

پایش بیفتد برای یکدیگر جان می دهند.
ش��اید خاصیت این خاک است که شایستگان را پاک می کند 
و یا پاکان را شایس��ته زیارت خود؛ نمی دانم، هر رازی که در این 

میان باشد ناخودآگاه مرا به سوی آنان سوق می دهد.
چفیه را روی سرانداخته و به افق خیره شده و در عمق تفکرش 
غرق ش��ده و این تفکر از هزار س��ال عبادت ارزش��مندتر است و 
دیگری پیشانی بر خاک نهاده و زمزمه می کند، زمزمه ای عاشقانه. 
فک��ر می کنم کانال ارتباطی را خوب پیدا کرده اس��ت که این قدر 

حالش خوش است.
دوباره باران ولی این بار تندتر، همه چیز شسته می شود و گویا 
حیات دوباره آغاز می شود. چزابه در عمق جانم رسوخ کرده است 

و دم رفتن حس��رتی عجیب در وجودم ریش��ه می دواند تا زیارت 
ارباب تنها چند س��اعت راه است چرا باید به این راحتی برگردم و 

دوباره حسرت بخورم.
و چه خوش گفت س��ید ش��هیدان اهل قلم: »بسیجی عاشق 
کربالس��ت و کربال را تو مپندار که شهری است در میان شهرها و 
نامی اس��ت در میان نامها، نه؛  کربال حرم حق است و هیچ کس را 
جز یاران امام حس��ین علیه السالم راهی به سوی حقیقت نیست. 

کربال ما را نیز در خیل کربالییان بپذیر...«
رهس��پار دهالویه می شویم؛ مشهد شهیدی که پشت پا زد به 
تمام مدارک و مدارجی که می توانست پلکان ترقی او در دنیا باشد، 
اما مصطفی از ینگه دنیا برید تا به داد مظلومان برس��د، مصطفی 
هسته دلش را با قدرت عشق الهی شکافت و در این انفجار هسته ای 

به عروج رسید.
»چ« یعنی چمران، »چ« یعنی چراهای فراوان، چرا چمران به 
آمریکا رفت؟ چرا چمران فیزیک هس��ته ای خواند؟ چرا چمران از 
آمریکا به لبنان رفت؟ چرا چمران مدیر یتیم خانه شد؟ چرا چمران 
از لبنان به ایران آمد؟ چرا؟ و چراهای دیگری که این ش��خصیت 

چندبعدی در ذهن ایجاد می کند.
یک روز ابری و طنین مداحی و مشهدی که بیابان آن را همچون 

نگینی در برگرفته و اگر هم نخواهی ناخودآگاه می آیند و گونه ات 
را گرم و نمناک می کنند قطرات اشک.

انگار از زبان تو می خواند مرثیه خوان، شگفتا چه خوب چفت 
می شود حال ما و این نوا، خدایا درهای معرفتت را به روی ما بگشا 
آن گونه که در سرزمین کفر و سیاهی انوار محبتت را به مصطفی 

چمران نشان دادی.
نماز ظهر و عصر را در حسینیه روستای دهالویه که در نزدیکی 
یادم��ان ق��رار دارد اقام��ه می  کنیم و پس از صرف ناهار نشس��ت 
هم اندیشی با حضور رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خوزستان درجمع اصحاب رسانه و هنرمندان برپا می شود 
و حضور س��رهنگ عقیلی هم موجب دلگرمی دوستان می شود و 

هم نشان از توجه و نکته بینی ایشان دارد.
مقصد بعدی مشهد شهدای هویزه و یاران علم الهدی است، اینجا 
سیل عاشقان است که بر مزار شهدا آرام گرفته اند، خادمان شهدا 
ب��ه زائرین خوش آمد گفته و از آن��ان التماس دعا دارند، دخترک 
زانوانش را بغل گرفته و درست روبه روی مزار علم الهدی نشسته و 
به س��نگ مزارش خیره شده و پیداست که ارتباط خاصی در این 
میان شکل گرفته است! او به حسین چه می گوید و از خدای حسین 
چه می خواهد؟ سر را که بچرخانی در عین آرامش تحرک و بی تابی 

عجیبی را احس��اس می کنی، علت این بیقراری در چیست؟! انگار 
جایشان در این دنیا تنگ است، بهتر است وصف حالشان را به قلم 
سیدمرتضی بسپارم: »عشق عاشق را به بیماری می کشاند، بیمار 
زرد روی اس��ت و خواب و خور ندارد و از درد می نالد و می گرید، 
حال آن که اهل س��المت دنیا فربه اند و س��رخ روی، شب ها را در 
خواب غفلت اند و روزها نیز همتش��ان یک سره وقف تمتع است. 
)یأکلون کما تأکل االنعام( س��الک ناسک، ترک رسوم و عبادت و 
قیود احکام کثرات می گوید و این چنین کس را مردمان »بیمار« 

می خوانند و »مجنون«.
حاال بیشتر متوجه می شوم که چرا اینان در چشم بعضی از ما 
دنیا زده ها مجنون به نظر می رس��ند و به راحتی به آنها می گوییم: 
»بابا حالش��ان خوب نیس��ت« در حالی که اساسا این حال ماست 

که خوش نیست.
از هم��ه ج��ای ایران آمده ان��د و با لهجه های مختلف س��خن 
می گویند؛ بعضی ها قرار اس��ت ش��ب را در اقامتگاه مجاور یادمان 
س��پری کنند و از این رو با ش��عف از این موضوع سخن می گویند 
و برخی دیگر دارند بار سفر می بندند تا به مقصدی دیگر رهسپار 

شوند.
اما غروب هویزه وقتی آهنگ بازگش��ت می کنیم دلگیر و س��نگین 
می ش��ود، در مس��یر بازگش��ت به اهواز بیش��تر س��کوت و تفکر است 
ک��ه ب��ر همراهان حکم فرماس��ت، به اهواز می رس��یم گوی��ا در نهایت 
باید زیر س��ند س��فرمان را ش��هدا امضا کنند:  معراج ش��هدای اهواز، 
نماز مغرب و عش��ا در جوار 96 ش��هید تازه تفحص ش��ده، بدرقه ای از 
ای��ن عظیم ت��ر ممکن نبود، و تنها نتیجه س��فر از دریچ��ه نگاه آوینی 
رق��م می خورد: »پندار ما این اس��ت که ما مانده ایم و ش��هدا رفته اند، 
ام��ا حقیق��ت آن اس��ت ک��ه زمان م��ا را با خود برده اس��ت و ش��هدا 

مانده اند.«
فاطمه زورمند

*آمریکا نیروهایش را می فرستد برای کشتار و 
غارت و تجاوز در عراق و افغانستان بعد به عنوان 

سرباز وطن با عزت و افتخار بر می گردند در 
حالی که رفته در ویتنام آدم کشته و جنایت کرده.
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*کاری که دشمن کرده این بوده که از بچه حزب اللهی ها 
و متدینین یک چهره جنگ طلب و آشوب طلب ترسیم 

کند. که اینها دنبال آشوب هستند و جریان مقابل را که 
جریان غیرمذهبی یا غیرمتدین هست جریان صلح طلب و 

آشتی طلب و مهربان معرفی کرده است.
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*وقتی ما به عنوان جمهوری اسالمی از صلح و آشتی حرف بزنیم بعدا در درک بهتر پیام انرژی هسته ای ما هم 
موثر است. در جا افتادن مظلومیت ما در قضیه حقوق بشر هم موثر است. روی ارائه تصویر مناسب تر از حرکت 

انقالب اسالمی و جریان مقاومت و بیداری اسالمی هم موثر است.

* بی اختیار پاپوش از پای در می آورند، چرا که اینجا وادی »فاخلع نعلیک« است، اینجا 
»ارض مقدس« است، و تو به خود اجازه نمی دهی بر خاکی که خون پاکان و عابدان الهی را 

در جان خود دارد به تکبر و خودخواهی گام برداری.

* »چ« یعنی چمران، »چ« یعنی چراهای فراوان، 
چرا چمران به آمریکا رفت؟ چرا چمران فیزیک 
هسته ای خواند؟ چرا چمران از آمریکا به لبنان 

رفت؟ چرا چمران مدیر یتیم خانه شد؟ چرا چمران 
از لبنان به ایران آمد؟ چرا؟ و چراهای دیگری که 

این شخصیت چندبعدی در ذهن ایجاد می کند.


