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ش�نيدن اين عبارت ك�ه در اي�ران هنوز 
درباره تفكر شهيد آويني تحقيق جامعي 
انجام نگرفته اس�ت ش�ايد عجيب به نظر 
برسد اما دور از حقيقت نيست به خصوص 
كه مي بينيم يك نويس�نده و پژوهش�گر 
غربي درباره ابعادي از آثار ش�هيد آويني 
دس�ت ب�ه تحقي�ق و واكاوي زده اس�ت.

پژوهش و تحقيق در ايران هنوز جايگاه بايسته اي 
نيافته و همين جدي نگرفتن امر پژوهش سبب 
شده است تا بس��ياري از داشته هاي فرهنگي ما 
ايرانيان آنطور كه بايد و ش��ايد واكاوي نشود و از 
ابعاد مختلف زي��ر ذره بين قرار نگيرد. اين ضعف 
همواره دامنگي��ر مراكز علمي ما بوده اس��ت و 
متأسفانه براي سامان دهي به اين معضل همچنان 
در حال درجا زدن هستيم. كتاب»روايت جنگ 
در دل جنگ« نوشته خانم انيس دوويكتور نشان 
مي دهد ما درباره ش��هيد آويني بي��ش از آنكه 
كار عميق تحقيقي كنيم ب��ه برگزاري همايش، 

سمينار و سالگرد مشغول بوده ايم. 
درباره كتاب »روايت جنگ از دل جنگ« كه 
امسال از سوي انتش��ارات واحه منتشر شد 
اخيراً و همزمان با سالروز تولد سيدمرتضي 
آويني نشس��ت نقد و بررس��ي برگزار شد. با 
اين حال به نظر مي رس��د اين كتاب با توجه 
به نگاه خاصي كه به آثار ش��هيد آويني دارد 
بيش از اين ظرفيت پرداخت و توجه به ويژه 
از س��وي عالقه مندان جدي هنر س��ينما و 

مستندسازي را دارد. 
 در اينباره اخيراً يك نشست نقد و بررسي درباره 
كتاب »روايت جنگ از دل جنگ« برگزار شد 
كه در آن مريم اميني همس��ر ش��هيد آويني 
همراه حس��ين مهدويان كارگرداني كه از آثار 
آويني در كارهاي��ش الهام گرفته اس��ت و نيز 
محمدعلي شاكري مترجم كتاب و يك منتقد 
درباره كتاب »روايت جنگ در دل جنگ« نظر 
دادند و مباحث خوبي درباره نگاه شهيد آويني 
در اين نشس��ت به بحث گذاشته شد كه جالب 

توجه است. 
دو كتاب در اين س��ال ها توس��ط دانشجويان و 
اساتيد دانشگاه درباره آويني منتشر شده است؛ 
يكي كتابي كه در حقيقت رس��اله كارشناسي 
ارشد يك دانش��جو در ايتاليا به نام »واقع  گرايي 
اس��المي به مثابه نظريه فيلم، مرتضي آويني« 
نوشته محمد علي طائي است كه توسط انتشارات 
علمي- فرهنگي منتشر ش��ده و ديگري كتابي 
است كه در ماه هاي اخير توسط بنياد سينمايي 
فارابي و با هم��كاري انتش��ارات واحه ترجمه و 
منتشر شده اس��ت به نام »روايت جنگ در دل 
جنگ« كه در حقيقت نگاهي به مستندس��ازي 

و روش ايشان است. 
  دوويكتور براي آويني شناسنامه درست 

كرده 
مترجم كتاب »روايت جنگ از دل جنگ« در اين 
نشست به اين مسئله اشاره مي كند كه دوويكتور 
در اين اثر براي كار ش��هيد آويني شناس��نامه 
درست مي كند و نشان مي دهد سينماي مستند 
آويني چطور در سنت سينماي نوين ايران شكل 

گرفته است. 
شاكري، ارزشمندي ديگر كار دوويكتور را تهيه 
تاريخ شفاهي شيوه ساخت روايت فتح مي داند 
و مي گويد: »مصاحبه نويس��نده اي��ن كتاب با 
فيلمبرداران گروه ش��هيد آويني و ثبت و ضبط 
ش��يوه و منطق تصويربرداري آنها باعث حفظ 
اين س��نت ش��د. دوويكتور در نهايت روايت از 
فرم را به تصوير ارتباط داده و در نهايت به متن 
مي رسد. وي نتيجه گرفت: بر خالف كاركردي 
كه شهيد آويني براي آثار خودش قائل بود يعني 

اثر تبليغات��ي در زمان جنگ، اين آث��ار فراتر از 
مخاطبانش زنده اند و تعبير و تفسير مي شوند، 
مراجع سينمايي دارند و دوويكتور شهيد آويني 
را خياط زمان مي داند كه در كار تدوين فيلم هاي 

گرفته شده كار مدرني را ارائه مي دهد.« 
اميني نيز به روند آشنايي با نويسنده ميی پردازد 
و مي گوي��د: »اولين بار س��ال 2012 ب��ا خانم 
دوويكت��ور مالقات كردم و در مجم��وع تا زمان 
چاپ شدن اثر كه سال 2015 است ما پنج ديدار 
داشتيم، بعد از اينكه كتاب به فرانسه چاپ شد 
مايل بودم نش��ر واحه اي��ن كار را چاپ كند كه 
مطلع شدم روند ترجمه و چاپ از قبل به همت 
بنياد فارابي و انجمن ايران شناس��ي فرانسه در 
ايران آغاز شد و ما به عنوان نفر سوم وارد اين روند 
شديم. انتشارات واحه مسئوليت ويرايش كتاب 

را برعهده داشت.« 

وي با اشاره به نكات ارزش��مند كتاب مي گويد: 
»نويسنده به وضعيت اجتماعي و سياسي قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي در ايران مي پردازد و 
بعد روي مستندهاي شاخص از چهار مستندساز 
برجس��ته ايراني متمركز مي شود. همچنين در 
ادامه به فرم س��ينماي شهيد آويني اشاره و بعد 
تبيين مي كند چرا اين فرم با فرم س��ينماگران 
مبتكر س��نخيت دارد. نويس��نده مسير درست 
و پيوس��ته اي را انتخ��اب مي كند و ب��ه همان 
نتيجه اي كه از اول به عنوان فرضيه مطرح كرده 
مي رسد. امروز و 28 سال بعد از درگذشت شهيد 
آويني نديده اي��م در تحقيقاتي به تفكر، ماهيت 
و سينماي او به ش��كل جدي پرداخته شود در 
حالي كه او با بيش از 70 قس��مت برنامه سازي 
براي تلويزيون هم در ط��ول جنگ و هم بعد به 

شكل نظري و عملي اين تفكر را نشان داد.« 
  آويني با امثال آل احمد و شريعتي قابل 

قياس است
در ادامه سيدعلي ميرفتاح به عنوان منتقد و از 
اعضاي هيئت تحريريه مجله س��وره با تأكيد بر 
اهميت كار دوويكتور به عنوان فردي كه جنگ 
هش��ت س��اله ايران را نديده و در فضاي آن نيز 
قرار نداشته  است اما براي درك وجه سينمايي 
آن بسيار تالش كرده اس��ت، مي گويد: »روش 
نويس��نده در اين كتاب، نوشتن كتاب حرفه اي 

تحقيقاتي را ياد مي دهد.« 
به عقيده فتاح امروز 28 س��ال از نبودن شهيد 
آويني از بين م��ا مي گذرد اما هن��وز گويا براي 
بسياري از ما  زنده است و از اين جهت با افرادي 
مانند جالل آل احمد )1302 تا 1348( و علي 

شريعتي )1312 تا 1356( قابل مقايسه است. 
افراد زي��ادي مايلند درب��اره او بدانند و بخوانند 
و حتي اگر م��ا اهمال كنيم كس��اني از خارج از 
اي��ران مي آين��د و روي اين ف��رد كار مي كنند. 
هنوز گرد فراموش��ي روي او ننشس��ته است با 
اينكه نسبت به 28س��ال قبل تغييرات زيادي 
روي داده و اقتضائات رس��انه دست كم به شدت 

تغيير كرده است. 
سردبير پيشين روزنامه اعتماد مهم ترين دليل 
اين امر را در مس��ئله  داشتن و دغدغه مند بودن 
شهيد آويني مي داند و مي گويد: »او دردمند بود 
و با صداقت به موضوعات مي پرداخت، همين امر 

باعث شده است ماندگار شود.« 
محمدحس��ين مهدويان نيز در ادامه با اش��اره 
به جذاب نب��ودن نام و تصوي��ر روي جلد كتاب 
عنوان مي كن��د: »از مدت ها قبل خبر داش��تم 
خانم دوويكتور در حال نوش��تن كتابي در مورد 
س��ينماي دفاع مقدس و ش��هيد آويني است و 
وقتي كتاب چاپ شد و به دس��تم رسيد بعد از 
مدتي خواندن آن را ش��روع كردم. خواندن اين 
كتاب هم خاطرات مرا از گذشته عميق تر كرد و 

هم دانسته هاي مرا با گذشته ها مرتبط.« 
مهدويان اين اثر را با كتاب هاي مرجعي در حوزه 
س��ينما مانند تاريخ س��ينماي ايران مقايسه و 
اضافه مي كند: »جاي تأسف است كه در فضاي 
دانش��گاهي ما هم زمينه توليد چنين كارهايي 
فراهم نيست و هم انگيزه هاي شخصي براي آنها 

وجود ندارد.« 
  روايت فتح پروپاگاندا نيست

ميرفتاح در ادامه به بخش ديگري از شخصيت 
شهيد آويني اشاره و عنوان مي كند: »سوءتفاهم 
اسالمي يا ديني كردن س��ينما از دهه 70 آغاز 
شد؛ در حالي كه شهيد آويني با اين امر مخالف 
و معتقد بود تا وقتي به لحاظ تكنيكي بر سينما 
تسلط نداشته باشيم، نمي توانيم راجع به اسالمي 

بودن يا نبودن آن بحث كنيم.« 
وي با اش��اره به س��اخت آثاري براي تش��ويق 
مردم در جبه��ه و به طور كل��ي پروپاگاندا در 
زمان جنگ مي افزايد: »با اينكه خود ش��هيد 
آويني مي گفت اي��ن آثار تبليغي ان��د، روايت 
فتح پروپاگاندا نيست و نبايد از آن منظر به آن 
پرداخت. روايت فتح بر خالف اقتضائات رسانه 
كه بايد مخاط��ب را دچار غفل��ت كند از چند 
خصوصيت متضاد برخوردار اس��ت؛ اول مرگ 
آگاهي و دوم اينكه رويدادهاي روز ايران را در 
زمان جنگ تحميلي داراي دو وجهه ظاهري و 
باطني مي داند. وجهه ظاهري همان است كه 
در دهه 60 خورشيدي  هستيم اما شهيد آويني 
باطن آن را در ادامه تاريخ انبيا مي دانس��ت كه 
فهم اين امر به مبان��ي عرفاني نياز دارد. آويني 
روايت فتح را به برنامه اي مرگ آگاهانه در امتداد 

تاريخ انبيا تبديل كرد.« 

نگاهي به كتاب »روايت جنگ از دل جنگ« نوشته اُنيس دوويكتور 

»روايت فتح« پروپاگاندا نيست

در پش��ت جلد كتاب ح��اج احم��د آمده اس��ت: »اگر 
مي خواهيد تأثيرگذار باش��يد، اگر مي خواهيد به عمر و 
خدمت و جايگاهتون ظلم نكرده باشيد، ما راهي جز اينكه 
يك شهيد زنده در اين عصر باشيم، نداريم. اول خودتونو 
آماده بكني��د، خودتونو آماده بكني��د، يعني چه؟ يعني 
يه شهيد همت باشيد، يعني يه ش��هيد خرازي باشيد، 
كاري بكنيد كه وقتي يه نفر مي خ��واد بياد تو دفترتون، 
بگه برم پيش فالني، در تص��ورش بياد كه اگه همت بود 
من مي رفتم پيش��ش چه خصوصياتي داش��ت، از اون 
خصوصيات بسياريشو در شما ببينه... .« محمدحسين 
علي جانزاده در خصوص چگونگي پرداختن به سوژه كتاب 
به باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: »عالقه شخصي من 
به شهيد احمد كاظمي يكي از داليلي بود كه باعث شد 
پيشنهاد نوش��تن اين اثر را به حميد خليلي، مدير نشر 
شهيد كاظمي بدهم. در نهايت وي نوشتن كتاب درباره 
حاج احمد كاظمي را قبول كرد و اين كار از سال ۹4 آغاز 
شد به خصوص كه شهيد حاج قاسم سليماني گفت برويد 

كار را قرص و محكم انجام دهيد.«
وي ادامه مي دهد: »در ديداري كه با حاج قاسم سليماني 
در قم داشتم، روند نوشتن كتاب را به ايشان گزارش دادم. 
خود حاج قاس��م پيگير بود كه اين كار به سرانجام برسد. 
اسفند ۹7 كار را خدمت حاج قاس��م ارائه داديم و ايشان 
گفتند برويد كار را قرص و محك��م انجام بدهيد.  قرار بود 
در سالروز شهادت حاج احمد كاظمي در 1۹ دي ماه ۹8 
با حضور حاج قاسم س��ليماني مراسم رونمايي اين كتاب 

برگزار شود اما متأسفانه سردار دل ها در 13 دي ماه ۹8 در 
ترور فرودگاه بغداد شهيد شدند و اين رونمايي انجام نشد. 
در نهايت، پايان كتاب را به حاج قاسم وصل كردم و تصميم 
گرفته شد در سالروز تولد حاج احمد كاظمي، اين كتاب 

روانه بازار شود.« 
  شيوه روايت »حاج احمد« مستند روايي است

نويس��نده كت��اب »ح��اج احم��د« درب��اره مناب��ع 
مطالعاتي اش مي گويد:»نزديك پنج، ش��ش سال در 
حال تحقيق روي آثار چاپ ش��ده و مستندات بودم. 
بيشتر از 150 س��اعت از رزمندگان نجف آباد و لشكر 
8، اعضاي خانواده، دوس��تان، همرزم��ان، برادران و 
برادرزاده هاي او مصاحبه گرفتم. من داستان زندگي را 
كم كردم تا خاطرات اصلي را بازگو كنم و شيوه روايت 

»حاج احمد« مستند روايي است.« 
وي درباره فصل هاي كتاب »حاج احمد« مي افزايد: »اين 
كتاب، سه فصل دارد. فصل اول، خاطره هاي دوران كودكي 
اوست و فضاي خانوادگي او را ترسيم مي كند. روايت زماني 
آن تا زمان انقالب و س��فر به لبنان در دي م��اه 58 ادامه 
پيدا مي كند. احمد كاظمي متولد س��ال 1338 نجف آباد 
اصفهان بود و در سن 20 سالگي، نقطه آغاز سفر هاي نظامي 

و چريكي او بود.« 
  احمد كاظمي پيك ارتباطي حسن باقري بود

علي جانزاده درباره فصل دوم مي گويد: »فصل دوم، روايت 
مبارزات، جنگ هاي داخلي، مبارزه با اش��رار ضدانقالب و 
دموكرات ها در كردستان و تا ش��روع جنگ با رژيم بعث 

است. داس��تان فصل دوم از اعزام س��پاهيان نجف آباد به 
فرماندهي شهيد »غالمرضا محمدي« به اهواز و استقرار 

در ستاد جنگ جنوب شروع مي شود.« 
حاج احمد همراه س��پاهيان ديگر در محور فارسيات در 
اطراف اهواز براي مدتي مس��تقر مي ش��وند. حاج احمد 
كاظمي به عنوان جانشين گروه و مسئول تداركات در محور 
فارسيات بود. او عالوه بر آن، پيك ارتباطي و مسئول ارائه 
گزارش اجمالي روز در جبهه بود. حاج احمد هنگام ناهار 
يا شام اطالعات را به شهيد حسن باقري مي دهد و همين 
باعث آشنايي او با شهيد حسن باقري مي شود. شهيد احمد 
كاظمي براي اولين بار در فارسيات با رهبر انقالب، آيت اهلل 

خامنه اي ديدار مي كند.« 
  آشنايي با شهيد باكري در تيپ ۸ نجف اشرف

نويسنده كتاب »فاتح قدس« در خصوص آشنايي شهيد 
احمد كاظمي با ش��هيد باكري ادامه مي ده��د: »پس از 
مدتي سپاه نجف آباد در فارس��يات خسته مي شود و آنان 
را به فياضيه جنوب در شهر آبادان كه پيشاني اصلي جبهه 
جنگ در مقابل رژيم بعث بود، مي فرستند. در آنجا فرمانده 
نجف آباد، غالمرضا محمدي شهيد و حاج احمد مسئول 
محور مي ش��ود. به اين ترتي��ب در عملي��ات ثامن االئمه 
شركت مي كند و در تيپ 8 نجف اش��رف با شهيد باكري 

آشنا مي شود.« 
  اسارت ۶ هزار عراقي در روز آزادسازي خرمشهر

نويس��نده كتاب »از تبار آس��مان« درباره روز آزادسازي 
خرمشهر و حضور احمد كاظمي مي گويد: »شهيد باكري، 
معاونت تيپ، مهندس و كاربلد جنگ بود و در فتح المبين 
و بيت المقدس 3 خ��رداد 61 با احمد كاظمي آش��نايي 
بيشتري پيدا كرد. احمد كاظمي، اولين فرماندهي بود كه 
با نيرو هاي تيپ وارد خرمشهر شد. بيسيم معروف وجود 
دارد كه حاج احمد درباره اس��ير كردن 6ه��زار عراقي در 
داخل شهر مي گويد. اسيران شعار »الموت لصدام« و درود 
بر خميني، اهلل اكبر و الاله اال اهلل مي دادند. در مكالمه بيسيم 
اولين نفري كه مي گويد خرمشهر را خدا آزاد كرد، احمد 
كاظمي بود. پس از فتح خرمشهر، او به عنوان خط شكن 

شناخته مي شود.« 

  شهيد كاظمي نخبه جنگ هاي نظامي ايران بود
نويسنده كتاب »حاج عماد« مي افزايد: »فصل دو كتاب كه 
تا قطعنامه 5۹8 را روايت مي كند نشان دهنده اين است 
كه حاج احمد چگونه نخبه جنگ هاي نظامي شناخته شده 
است. احمد كاظمي، پس از جنگ معاونت عمليات نيرو هاي 
زميني سپاه را برعهده مي گيرد. خيلي از فرماندهان بعد از 
جنگ پشت ميزي شدند. حاج احمد پس از جنگ، از سوي 
رهبر، فرماندهي قرارگاه حمزه در منطقه شمالغرب ايران 
)آذربايجان غربي، كردستان و كرمانشاه( را برعهده گرفت 
و در كتاب ماجراي ناامن��ي در اين منطقه به خاطر وجود 
حزب دموكرات و كومله و قصد آنان براي تأسيس حكومت 

جمهوري كردستان توضيح داده شده است.« 
وي بيان مي كند: »حاج احمد كل مرز تركيه با ايران را در 
حدود ۹00 كيلومتر با كانال هاي 4متري حفر و داخل آن را 
با مين و سيم خاردار پر كرد. او همچنين براي اينكه معيشت 
مردم با مشكل مواجه نش��ود، بازارچه محلي با هماهنگي 

دولت برپا كرد. گندم و آرد به مردم محروم كردستان مي داد. 
براي هموار كردن جاده و كار هاي بنايي خانه هاي روستاييان، 
ماشين قرارگاه جهادسازندگي را اگر بيكار بود، در اختيار آنان 
قرار مي داد. تئوري نظامي او اي��ن بود كه اگر مردم منطقه 

تأمين باشند، خودشان امنيت را فراهم مي كنند.« 
  شهيد احمد كاظمي با ش�جاعت قرارگاه اشرف 

منافقين را با موشك مي زند
نويس��نده كت��اب »حاج احم��د« در خص��وص عمليات 
»س��نجق« مي گويد: »ح��اج احمد، انتقام س��خت ترور 
شهيد علي صياد شيرازي را از منافقان گرفت. اين اولين 
نقطه عط��ف ايران بع��د از جنگ با رويك��رد نظامي ورود 
به كشور هاي ديگر بود. او س��تون نظامي را به طول 200 
كيلومتر در خاك عراق در اربي��ل راه انداخت كه منجر به 
تعطيلي مقر دموكرات ها شد. ش��هيد هنگام زدن توپ به 
قلعه روسي در اربيل عراق حتي مواظب بود مردم روستا 
خسارت نبينند و مي گفت اگر خسارت ديدند حق الناس 
پرداخت شود و در منطقه پرواز ممنوع و با وجود هواپيماي 
نظامي امريكا در باالي س��رش در عراق پ��س از عمليات 

سنجق بدون هيچ گونه ترسي به سمت ايران آمد. 
او در خرداد 78، وقتي فرمانده نيرو هاي هوايي سپاه شد بعد 
از دو ماه از ترور شهيد صياد شيرازي به فكر انتقام گرفتن از 
منافقان افتاد. از همانجا پايه هاي موشكي ايران شروع شد. 
حاج احمد  ابتدا يكي از منافقان را كش��ت و پس از جمع 
كردن ساير رؤساي منافقان در مراسم ختم وي در قبرستان 
قرارگاه اشرف آنجا را با موشك هدف قرار داد و رؤساي آنها 
هم كشته شدند. از همان روز به بعد ديگر مسعود رجوي در 

قرارگاه اشرف در عراق ديده نشد.« 
علي جانزاده از خصوصيات اخالقي ش��اخص حاج احمد 
مي گويد: »او در زمان جنگ اصفه��ان به مقتصد معروف 
بود. در زم��ان فرماندهي در پادگان، ب��ه نيروهايش براي 
تردد در پادگان دوچرخه داده بود تا با ماش��ين بيت المال 
تردد نكنند. حاج احمد در زمين هاي اطراف پادگان انبياي 
شوشتر، پيرمرد ها را كه براي جبهه نام نويسي كرده بودند، 
آنجا مشغول به كار كش��اورزي مي كرد و با اين كار آنان را 
به خط مقدم نمي فرستاد و از محصوالت كشاورزي كشت 

پيرمردان براي غذاي ارتشي ها استفاده مي كرد. 
او گوس��فندان اهدايي مردم به جبهه ها را نمي كشت، در 
عوض آنها را ب��ا توليد مثل تبديل به گله مي كرد. لش��كر 
8 نجف آباد، گله گوسفند داشت. بحث ديگر خصوصيات 
اخالقي او رس��يدن به خودكفايي بود. با استفاده از ذوب 
آهن اصفهان، پايگاه حديد را راه انداخت. تانك هاي درب و 

داغان، اسلحه ها و ماشين ها را جمع و قالب سازي كرد.« 
وي درباره حضور ش��هيد باكري در كن��ار احمد كاظمي 
مي افزايد: »بعد از عمليات بيت المقدس، ش��هيد حسن 
باقري، ش��هيد باكري و ش��هيد احمد كاظمي تصميم به 
تش��كيل تيپي براي رزمندگان آذري زبان به فرماندهي 
شهيد مهدي باكري مي گيرند. آنها اكثر عمليات  در كنار 
هم بودند تا هنگام شهادت در جزيره مجنون شهيد حميد 
باكري بر اثر اصابت خمپاره هنگامي كه در حال صحبت با 
شهيد احمد كاظمي بود، از پيشاني اش خون آمد و شهيد 
شد. در عمليات بدر، هنگامي كه شهيد احمد كاظمي از 
شهيد مهدي باكري جدا شد در محاصره بعثي ها در دجله 
گير افتاد و در مكالمه بيسيمي به كاظمي گفت: »احمد! 
پاشو بيا اينور ببين چه باصفاست.« دوستي مهدي باكري با 

حاج احمد از اول جنگ هنگام تشكيل تيپ ها بود.« 
  مردم عالقه مند به سرنوش�ت فرماندهان دفاع 

مقدس هستند
نويسنده كتاب حاج احمد در خصوص استقبال از كتابش 
مي گويد: »م��ن در نگارش اين اثر دخالتي نداش��تم. اين 
اثر مروج ش��هادت اس��ت. مردم عالقه مند به سرنوش��ت 
فرماندهان دفاع مقدس هستند. اگر استقبال نبود در كمتر 

از 10 روز به چاپ دوم كشيده نمي شد.« 
كتاب »حاج احمد« روايتي داستاني از زندگي و خاطرات 
س��ردار ش��هيد حاج احمد كاظمي به قلم محمدحسين 
علي جانزاده در قطع رقعي و 336 صفحه است كه همزمان با 
سالروز تولد اين شهيد عزيز از سوي انتشارات شهيد كاظمي 
منتشر ش��د. عالقه مندان براي تهيه كتاب »حاج احمد« 
  nashreshahidkazemi.مي توانند از طريق س��ايت
 irيا ارسال نام كتاب به سامانه پيامكي 3000141441 

كتاب را تهيه كنند. 

شيوه روايت كتاب »حاج احمد« مستند روايي است

روايت فرمانده اي كه حاج قاسم بار ها از فراقش گريست

حس�ين عل�ي جان�زاده نويس�نده كت�اب »ح�اج احم�د« مي گوي�د: »در دي�داري 
ك�ه ب�ا ح�اج قاس�م س�ليماني در ق�م داش�تم، رون�د نوش�تن كت�اب را ب�ه ايش�ان 
گ�زارش دادم. خ�ود ح�اج قاس�م پيگي�ر ب�ود ك�ه اي�ن كار ب�ه س�رانجام برس�د
شهيد احمد كاظمي فرمانده اصفهاني نيرو هاي نظامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود. او كه 
فرماندهي لشكر ۸ نجف را برعهده داشت، توانست با كمك خداوند متعال، خرمشهر را از دست 
نيرو هاي بعثي عراقي آزاد و ۶ هزار ارتشي را اسير كند. او فردي بود كه شهر هاي موشكي ايران را 
ساخت. كتاب »حاج احمد« كه به تازگي روانه بازار شده به زندگي احمد كاظمي پرداخته است. «

خبر

ديدگاه

مدير خانه هنرمندان گف�ت: اگر كمك 
ف�وري ب�ه خان�ه هنرمن�دان نش�ود، 
ممكن اس�ت مجبور به تعطيلي شويم. 
مجيد رجبي معمار مديرخانه هنرمندان 
ايران درباره وضعيت فعلي و خبر تعطيلي 
اين مجموعه گفت: به دليل ش��رايطي كه 
كرونا به وجود آورده است و منابع درآمدي 
را از دست داده ايم، به سمت تعطيلي پيش 
مي رويم. دولت از 22س��ال پيش كه اين 
خانه تأسيس ش��ده، خود را موظف كرده 
اس��ت كمك هايي به اين مجموعه داشته 
باشد.  وي افزود: شهرداري هم جزو حاميان 
بوده و در سال هاي گذش��ته با تمام فراز و 
نش��يب ها كمك هاي خود را داشته است. 
حتي امس��ال در همين ش��رايط نامساعد 
كرونا، چند روز گذشته مبلغ 500 ميليون 
تومان به ما كمك كردند. اما دولت و وزارت 
ارشاد از ابتداي ش��يوع كرونا تاكنون هيچ 
كمكي نداش��تند. كمك وزارت ارشاد در 
سال گذشته هم در حد بسيار اندك بود و 

به طور كل 50 ميليون تومان بود. 

رجبي معمار اظهار كرد: با توجه به شرايط 
موجود، اگر كمك فوري به خانه هنرمندان 
نش��ود، ممكن اس��ت مجبور به تعطيلي 
ش��ويم. كمك ش��هرداري هزينه يك ماه 
اين مجموعه است، ما براي كمك در وهله 
اول از دولت توقع داريم. تاكنون مكاتبات 
و صحبت هاي بس��ياري هم با مس��ئوالن 
داشتيم. خوشبختانه از دفتر رئيس جمهور 
و معاون اول ايش��ان تماس گرفتند و قول 
دادند  در همين روزها، جلسه اي تشكيل 
دهند و كمك تعجيلي به خانه هنرمندان 
داش��ته باش��ند.  وي ادامه داد: سال هاي 
گذش��ته صورتمان را با س��يلي سرخ نگه 
مي داش��تيم. از طرفي، چون فضا بس��يار 
نش��اط داش��ت خيلي متوجه س��ختي ها 
نمي شديم. اما االن كار از كار گذشته و به 
ناچار به سمت تعطيلي مي رويم. متأسفانه 
نفس هاي خانه هنرمن��دان كه يك مكان 
پويا، مؤثر و موفق ه��م در عرصه داخلي و 
هم تعامالت بين الملل��ي فرهنگي بوده به 

شمارش افتاده است.

يك�ي از كاره�اي ح�اج قاس�م در مقام 
فع�ال رس�انه اي، ع�الوه بر حماي�ت از 
چاپ آثار پيرامون زندگي ش�هدا، مدير 
مسئولي نش�ريه اي به نام »ثاراهلل« بود. 
ش��هيد ح��اج قاس��م س��ليماني از جمله 
فرماندهان و پيشكسوتان دوران دفاع مقدس 
به شمار مي آيد كه عالوه بر اثر گذار بودن در 
معادالت سياسي و نظامي جهان، در حوزه 
حفظ و نشر معارف و ارزش هاي دفاع مقدس 
كه توس��ط رزمندگان آفريده شده بود هم 
بي وقفه در تكاپو ب��ود.  يكي از كارهاي حاج 
قاسم در مقام فعال رسانه اي عالوه بر حمايت 
از چاپ آث��ار پيرامون زندگي ش��هدا، مدير 
مسئولي نشريه اي به نام »ثاراهلل« بود. او سال 
78 به  عنوان مدير مسئول نشريه ثاراهلل مجوز 

اين نشريه را گرفت و رسانه اي شد. 
س��يدابراهيم يزدي سردبير س��ابق نشريه 
ثاراهلل مي گويد: 650 شماره از نشريه ثاراهلل 
با س��ردبيري  س��پهبد ش��هيد حاج قاسم 
سليماني نشر داده شد و بعد از آنكه ايشان 
از كرمان براي فرماندهي سپاه قدس رفت، 
طبق نامه اي كه خود او به فرمانده كل سپاه 
پاسداران نوش��ته بود، مدير مسئول نشريه 
بايد فرمانده وقت سپاه ثاراهلل استان كرمان 

مي شد اما آن چيزي كه در وزارت ارشاد ثبت 
شده بود، حاج قاسم سليماني بود. 

وي خاطرنشان مي كند: سپهبد شهيد حاج 
قاسم اگر چه دور از كرمان بود اما هرگاه به 
كرمان مي آمد و مرا مي ديد، درباره نش��ريه 
صحبت مي كرد و چندين بار از دفتر نشريه 
سركشي كرد و هميش��ه تأكيد مي كرد كه 
نش��ريه ثاراهلل زبان گوياي بچه هاي انقالب 
و در ترويج فرهنگ شهادت و دفاع مقدس 

پيشرو باشد. 

رجبي معمار: 
نفس خانه هنرمندان به شماره افتاده است

ديدگاه سپهبد شهيد سليماني
  درباره نقش رسانه


