
23 پنجشنبه 10 آذر 1401
شماره  8653

اسالم ما
کتاب »اسالم ما« اثر سیدرضا 
صدر و به اهتمام حجت االسالم 
سیدباقر خسروشاهی، شامل 
موضوعاتــی از قبیــل اصول 
عقاید اســالم، فروع و احکام، 
نمونه ای از مســائل اجتماعی 
و اخالقــی اســالم، برگی از 
تاریخ فداکاری و سرگذشــت 
برخی مجاهدان بزرگ اسالم 
اســت. این کتاب که از سوی 

انتشارات بوستان کتاب منتشر شده در 8فصل تألیف شده 
و در فصل اول که با عنوان »آییــن مهر و حکمت« نگارش 
یافته، ضمن بیان مطلبی با عنوان اســالم آیین برادری، به 
بیان صفات ایــن آیین پرداخته و وظایف برادری تشــریح 
شده اســت. نویســنده در فصل دوم با عنوان »آفریدگار و 
جهانیان«، به بیان مباحثی بــا عناوین زادگان و زایندگان، 
دانش نامتناهی، آموزگار بشر، قدرت و... می پردازد. »اصالت 
اسالم« عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در این 
فصل به فهم قرآن و تخصص در مســائل اسالم اشاره شده 
اســت. چهارمین فصل از این کتاب که با عنــوان »نظریه 
اســالم در مورد اصالحات اجتماعی« نگارش یافته، ضمن 
بررسی تقیه و همزیستی اســالمی، امر به معروف و نهی از 
منکر مورد تبیین قرار گرفته است. فصل بعدی به »کار خوب 
و کار بد« اختصاص یافته و در این راســتا به عید و مهمانی 
و ضیافت پرداخته شده است. نویســنده در فصل ششم با 
موضوع »آزادی در نظام دمکراسی و اسالم« به حقوق بشر، 
تعدد همسر، ازدواج موقت و آزادی بردگان پرداخته است. 
فصل هفتم با عنوان »فرنود و برهان« هم به موضوع تبیین 
پرداخته و عنوان هشتمین و آخرین فصل از کتاب هم »عفو 

همگانی در تاریخ بشر« است.

تاریخ اسالم

تاریخ انقالب اسالمی
زنی با غیرت مردانه! 

بی بی مریم بختیاری، دختر حســینقلی خان، خان 
ایل بختیاری بود. وقتی 4ساله بود پدرش را از دست 
داد، زیرا پدر زیر بار حرف زور »ظل السلطان«- پسر 
ناصرالدین شاه قاجار و حاکم مستبد اصفهان - نرفته 
بود و نتیجتا ظل  الســلطان او را به شــهادت رساند و 
برادران مریم را زندانی کرد. برادر بزرگ تر بی بی مریم 
-سردار اسعد بختیاری، تنها برادری که زندانی نبود 
- سرپرســتی او را به عهده گرفت و به وی خواندن و 
نوشــتن آموخت. زمانی که مریم به سن بلوغ رسید، 
به دلیل رسم غلطی که در میان عشایر بود، او را به زور به 
علیقلی خان چهارلنگ دادند، چون در کودکی ناف بر او 
شده بود و این در حالی بود که بی بی مریم 13ساله، زن 
سوم علیقلی خان بود. او 5سال با علیقلی خان زندگی 
کرد و در این 5سال، 3پسر به دنیا آورد که یکی از آنها 
به خاطر بیماری فوت شد اما 2پسر دیگرش به نام های 
محمدعلی خان و شــیرعلی مردان خان، برایش باقی 
ماندند. آن وقت بعد از 5ســال زندگی با علیقلی خان، 
شــوهرش در یک درگیری قبیله ای کشته شد ولی 
متأسفانه برادرانش بعد از گذشــت یک سال، دوباره 
به زور و بدون رضایتــش و این بار برای تحکیم روابط 
بین خوانین، او را به عقد پسرعمویش درآوردند! این 
پسرعمو فردی بسیار عیاش و الابالی بود که با وجود 
داشــتن 4زن عقدی )بی بی مریم زن چهارم او بوده(، 
زنان صیغه ای بسیاری نیز داشت و بی بی مریم سال های 

جهنمی طوالنی ای را با این مرد سپری کرد.
با شروع انقالب مشروطه، بی بی مریم 30ساله وقتی 
می بیند برادر و پســردومش شــیرعلی مردان خان 
چهارلنگ به صف مجاهدیــن می پیوندند، چون این 
مبارزه را حق می دانست، همراه آنها می شود و حتی در 
فتح تهران هم شرکت می کند. مهارت او در تیراندازی 
و اسب ســواری، زبانزد خاص و عام بود. از نقاط عطف 
زندگی »بی بی مریم« اما مبارزه بی امان و شجاعانه او با 
انگلیسی هاست. در واقع به رغم اینکه برادرانش وابسته 
به سفارت انگلیس و طرفدار کشور استعمارگر پیر بودند 
اما او دشمن جدی انگلیسی ها و منتقد رفتار برادرانش 
بود. او پس از حوادث تلخ اواخر مشروطه، مشغول اداره 
خانواده و امالکش می شود. تا اینکه با روی کار آوردن 
رضاخان توسط انگلیسی ها، شیرعلی مردان خان - یعنی 

همان پسر مجاهد بی بی مریم- به همراه یارانش علیه 
ظلم و جور دیکتاتوری رضاشاه قیام کرد. ولی متأسفانه 
از ارتش رضاخانی شکست خورد و به شهادت  رسید. 
بی بی مریم که در سن کهولت طاقت داغ شهادت فرزند 

را نداشت، اندکی بعد از شهادت پسرش وفات کرد.
از »سردار مریم« در بخش تلگرافات صفحه3 روزنامه 
مجلس شــماره30، مورخ 1۷مهر12۹0، 15شوال 
132۹، ۹اکتبر 1۹11، تلگرافی خطاب به همسرش 
- همان پسرعموی عیاش- چاپ شده که فوق العاده 
خواندنی است و نشان از عرق شدید ملی این بانو دارد. 

در روزنامه مجلس آمده است:
خانــم عیال آقــای ضیغم الســلطنه که همشــیره 
محترمه حضرت رئیس الوزراء و آقای ســردار اســعد 
بختیاری و سایر اخوان اســت، در موقع استماع خبر 
تفویض حکومت کاشان و لقب ســردار ارشد به آقای 
ضیغم السلطنه، تلگراف ذیل را که حاکی از بسی مراتب 
غیرتمندی، وطن پرستی و مشروطه خواهی آن محترمه 
است، بهمسر محترم خود نموده اند که برای تحریک 
حسن حمیت و غیرت مردان، بهترین منبع و وسیله 
عبرت اســت. از خداوند ازدیاد امثال این محترمات را 
مسئلت می نمائیم و همین تلگراف را با کمال امتنان 

درج می کنیم:
)از اصفهان بطهران(

حضور مبارک حضرت سردار ارشد. تلگرافات زیارت 
شد. در باب حکومت کاشــان، اوال تبریک میگویم، 
ثانیا حکومت کاشــان بلکه حکومت تمام عالم، در 
این مورد حق حضرت اشــرف نیست، حق حضرت 
اشرف امروزه خدمت بدولت و وطن عزیز خود است. 
الحمد هلل محتاج بحکومت نیســتید، مال و دولت را 
بایــد در راه دولت و ملت و وطــن عزیز صرف کنید. 
مخلفه بنده را هم که دارم، حق حضرت اشرف است، 
در راه وطن عزیز خود مصروف ســازید، ان شــاء اهلل 
هر وقت این خانواده جلیله تمام دشــمن وطن عزیز 
را بکلی قلــع و قمع فرمودند، آنوقــت مقام حضرت 
اشرف حکومت های خیلی بزرگ است. بعقل ناقص 
بنده گوش کنید حکومت قبول نکنید، شــب و روز 
آسوده نشین جان خود را در کف دست گرفته، در راه 
آب وخاک وطن عزیز خود نثار کنید. زیاده جسارت 
است. محمد تقیخان هم امروز بیست و هفتم جهت قم 
حرکت کرده، تلگرافات را زیارت نکرد. علیمردان خان 
هم قم هســتند. تلگراف حرکت از طهران حضرت 
اشرف به طور حتم رسید. میرزا ابوالقاسم خان را حرکت 
می دهم. محمد خان آقا مال را بگویید، بخانه شماها پول 

و گندم دادم آسوده باشید)2(.

کالم آخر 
3مورد باال، تنها نمونه هایی کوچــک از غیورمندی 
بانوان دوران قاجار، برای حفظ استقالل وطن و مقابله 
با دشمنان ایران بود. چنانچه ایثار زنان دشتستانی و 
تنگستانی به ویژه »فاطمه آغا« همسر شجاع رئیسعلی 
دلواری و 2خواهــرش »خیرالنســاء« و »پریخان« 
در پشــتیبانی از رزمندگان بوشــهری در جنگ با 
انگلیسی های اشغالگر، ازجمله حماسه آفرینی های 
بانوان به خاطر داشــتن »عرق ملی« است. اما به واقع 
می توان گفت که در تاریخ معاصر، پررنگ ترین تجلی 
بروز عرق ملی بانوان ایرانی، در دوران دفاع مقدس بوده 
است. آنجا که بانوان، شوهران، پسران و برادران خود 
را برای دفاع از دین، خاک و ناموس، راهی جبهه های 
نبرد علیه باطل کردند و خود نیز با حضور مســتقیم 
و غیرمســتقیم در جنگ تحمیلی، شــرکت کرده و 

حماسه ها آفریدند.
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دختریکهسرود:مرگبهاززندگیبیشرف!
سه واقعه دوره قاجار که بانوان در آن از کیان کشور دفاع کردند

یادها و تذکارهایی از »مادران جبهه ها«
 زنی که صدام 

برای سرش جایزه تعیین کرد
با شــروع دفاع مقدس، دختران و زنان زیــادی با حضور 
مستقیم در جنگ، نقشــی بی بدیل و قهرمانانه در دفاع از 
وطن ایفا کردند. این حضور گاهی در قالب نظامی همچون 
شــرکت در دفاع 34روزه خرمشــهر بود، گاهی در نقش 
بهداشتی و درمانی و گاهی در نقش پشتیبانی و تدارکات 
نیازهای جنگ در عقبه. اما جالب است که در میان خیل 
انبوه دختران و زنان جوان و میانســال، بانوان پا به ســن 
گذاشــته ای هم بودند که با به جان خریدن ســختی ها، 
ایثارگرانه حضوری مستقیم در جبهه های غرب و جنوب 

داشتند.
یکی از آن بانوان ایثارگر پا به ســن گذاشته، بانو »اقدس 
بی همتایی« معــروف به مادر قصری بود. بانویی بســیار 
مهربان و با لهجه شیرین کردی که اهل قصرشیرین بود. 
او با شــروع جنگ تحمیلی به همراه دخترش »قدســیه 
تارینگو«، ابتدا به درمانگاه شــهید نجمی واقع در منطقه 
سرپل ذهاب و سپس به پادگان ابوذر رفتند و در سال های 
دفاع مقدس، خدمات شایانی به اسالم و رزمندگان اسالم 
کردند. خدماتی که موجب شده پس از سال ها، همچنان 
داســتان مهربانی های این مادر خدوم، در ذهن و خاطره 
رزمنــدگان باقی مانده باشــد. مثال مادر قصــری که در 
ماه های ابتدایی شــروع جنگ، در درمانگاه شهید نجمی 
)سرپل ذهاب( حضور داشت، برای حدود 13دختر و زن 
جوان که همگی پزشک، پرســتار یا بهیار بودند، مادری 
می کرد. مادر قصری در آنجا مسئول تدارکات و رسیدگی 
به امور تغذیــه ای کادر بهداشــتی و درمانی، مجروحین 
و رزمندگانی بود کــه برای کمی خســتگی در کردن به 
درمانگاه می آمدند. او سعی می کرد با همان امکانات کم، 
همیشــه بســاط چای برای رزمندگانی که برای تعویض 
پســت، از خط مقدم به سمت مقر برمی گشــتند و برای 
خستگی درکردن مدتی کوتاهی در درمانگاه می ماندند، 
به راه باشــد. دخترهای جوان برای مادر قصری، درست 
مثل قدسیه اش بودند و برای تک تک آنها مادری می کرد. 
شــب ها بچه هایی که کشــیک نبودند، باید در یک اتاق 
بدون امکانات می خوابیدند. کف اتاق سیمان نداشت و پر 
از سنگ و کلوخ بود. بچه ها ســعی کرده بودند تا سنگ و 
کلوخ ها را از کف اتاق جمــع کنند و آن را با یک پتو فرش 
می کردند اما با وجود این در ســرمای غرب کشــور و در 
ماه های پاییز، فقط تعداد کمی پتو وجود داشت تا دخترها 
موقع خواب، به روی خودشان بکشند. آن وقت مادر قصری 
با وجود پا به سن بودن، شب ها که دخترها خوابشان می برد، 
پتویش را روی آنها می انداخت، تا یک وقت دخترهایش 
-که هرکدامشــان از یک شــهر آمده بودند و به سرمای 

منطقه غرب کشور عادت نداشتند- سرما نخورند.

یکی دیگر از بانوان پا به ســن گذاشته، که در کل جبهه ها 
)هم غرب و هم جنوب( به »مادر جبهه ها« ملقب شده بود، 
زهرا محمودی نام داشت. ایشــان متولد 1300.ش بود و 
در زمان شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 5۹سال 
داشت. همسرش چند سال قبل از آن، به رحمت خدا رفته 
بود و بچه هایش بزرگ شده بودند اما این بانو، نمی توانست 
نســبت به جنگ و جهاد بی تفاوت باشــد. پسرهایش که 
راهی جبهه ها شدند، خودش هم شروع کرد به جمع آوری 
کمک های مردمی. کمک های مردمی کــه به اندازه یک 
وانت شد، اینقدر این در و آن در زد تا باالخره از سپاه مجوز 
گرفت، تا خودش هدایا و کمک ها را به جبهه های جنوب 
برساند. نخستین بار که به خط مقدم رفته بود، رزمنده ها 
در عین تعجب و شــگفتی از حضور یک بانوی پا به ســن 
گذاشته در خط، انگار که مادرشان را دیده باشند، ذوق زده 

شده بودند!
بعد از آن اما، مادر محمودی تــا پایان جنگ، بارها و بارها 
برای رساندن آذوقه و کمک های مردمی، هم به خط مقدم 
جبهه های جنوب رفــت و هم به ســنگرهای خط مقدم 
جبهه های غرب، اصال به همین دلیل هم صدام برای سرش 
جایزه تعیین کرده بود! این مادر بعد از شــهادت پسرش 
»علی اقبــال« در منطقه عملیاتی مــاووت، حتی حاضر 
نشد گریه کند! زیرا معتقد بود که با این کار، دل منافقین 
شاد می شود. او همیشــه رزمندگان را مانند علی خودش 

می دید... یادش گرامی باد.

نگاه

تاریخ شفاهی

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

»ِعرق« واژه ای عربی است، به معنای رگ، غیرت 
و تریج. اصطالح »ِعرق ملی«، به معنی داشــتن 
غیرت ملی است. تاریخ ایران زمین مملو اتفاقات 
شگفت انگیزی است که در آن ایرانیان برای دفاع 
از وطن در برابر هجوم و سلطه بیگانه، از هرگونه 
ایثار دریغ نکرده و برای حفظ کشور، غیرت بسیار 
به خرج داده اند. در تاریخ دوره قاجار چند نمونه 
از اینگونه حوادث ثبت شــده که در آن عالوه بر 
مردان، »بانوان« نیز غیورانه برای حفظ تمامیت 
ارضی و استقالل سیاسی و اقتصادی ایران به میدان 
آمده اند. در مقال پی آمده، 3حادثه تاریخی و نقش 
غیرتمندانه زنان برای حفظ کشور در دوره قاجار را 

مورد بررسی قرار داده ایم.

البسه وطنی می پوشیم، نه خارجی!
حفظ استقالل و ایستادگی مقابل دشمنی که قصد 
سلطه اقتصادی بر وطن را داشــته، ازجمله مواردی 
اســت که بانوان ایرانــی در دوره قاجــار، با غیرتی 
مثال زدنی آن را به خوبی درک کرده و برای آن مبارزه 
کردنــد. در روزگاری نه چنــدان دور و طی قرن ها، 
زنان و مردان ایرانی از بهترین بافنده های پارچه های 
ابریشمی، پنبه ای و پشمی)هم پشم گوسفند و هم 
پشم شتر( جهان بودند. آنها پارچه هایی می بافتند که 
تا اوایل دوره قاجار، به نقاط مختلف دنیا صادر می شد و 
کیفیت آن برابر با پارچه های کشمیری و بنگالی بود اما 
یک ماجرای غم انگیز باعث شد که صنعت پارچه بافی 
در دوره قاجار، ضعیف و ضعیف تر شود، تا در ادامه و 
با روی کار آمدن رضاشــاه به جای بافته های وطنی، 
طاقه طاقه پارچه انگلیسی و بعدها لباس خارجی به 

ایران وارد شود.
برای فهم آنچه در طول دوره قاجار اتفاق افتاد و باعث 
نابودی صنعت پارچه بافی در ایران شــد، تنها کافی 
است 2بخش کوچک از کتاب »ایران و قضیه ایران« 
خوانده شود. این کتاب نوشــته »لرد جورج ناتانیل 
کرزن« اســت که بعدها وزیر امور خارجه انگلستان 
شــد اما در زمان نوشــتن این کتاب کارمند بسیار 
جوان وزارت امورخارجه انگلیس بود که تحت عنوان 
خبرنگار ]در واقع جاسوس[ وارد ایران شد. او در این 
کتاب، اعترافات جالبی درباره نقش انگلســتان در 
تضعیف صنعت پارچه بافــی ایرانیان دارد، مثال آنجا 
که در صفحه 485می نویسد: »در سال18۷5از لحاظ 
آزمایش به کاشت توتون اقدام و از کاشتن زیتون در 
رودبار نزدیک رشت حمایت شد و در این مرکز به جای 
محصول ابریشم، زراعت خشــخاش به مقادیر کلی 
جای ابریشم را گرفت و نتیجه کار هم بسیار درخشان 
.« و یا آنجا که در صفحه 441کتابش آرزو کرده  بود...
است: »روزی فراخواهد رسید که خیابان های تهران 
نیز مثل اســالمبول و قاهره، نمایشگاه جامه و لباس 

اروپائی از هر قبیل خواهد گردید... .«
اما با شروع جنبش مشروطه، »حاجیه علویه خانم« 
همســر حاجی میرزاعلی از معتمدین بــازار تبریز، 
عده ای از زنان و دختران تبریــزی را دور خود جمع 
کرد و با کمک آنها انجمنی تشکیل داد. انجمنی که 
با حمایت آیت اهلل میرزاحســن مجتهد تبریزی )از 
یاران مشــروعه خواه آیت اهلل شــیخ فضل اهلل نوری( 
مواجه شد. حاجیه علویه خانم به همراه بانوان عضو 
انجمن، زنــان تبریزی را به دوخت لبــاس با پارچه 
وطنی تشــویق کردند و مردان را به نخریدن البسه 
خارجی ترغیب. خبر این تالش در شماره 41روزنامه 
انجمن تبریز، مورخ 20بهمن 1285شمسی برابر با 
25ذی الحجه 1324قمری، در صفحه 4آمده است: 
»از قرار معلوم گویا خواتین ]خواهران[ مکرمه تبریز 
مجلس و مجمعی قرار گذاشــته اند که در ایام هفته 
جمع شــده در باب ترتیبات لباس خودشان و غیره 
صحبت کرده، حتی المقدور سعی نمایند بلکه کمتر 

خود و بستگانشان را محتاج متاع و منسوجات خارجه 
کرده، از ثروت خودشــان نکاهند و درصورت امکان 
مدتی به همان البســه قدیم که دارند قناعت کرده، 
به سر برند تا بلکه به فضل خداوندی و همت مردمان 
غیور، کارخانه ها در مملکت ایران تشکیل یابد که از 

احتیاج خارجه بکلی بی نیاز شوند... .«
البته غیر از بانوان تبریزی، بانوانی در اصفهان نیز برای 
لبیک به فتوای ممنوعیت پوشــیدن لباس خارجی 
از سوی آیت اهلل آقا نوراهلل نجفی و بانوانی در منطقه 
الرستان در لبیک به فتوای ممنوعیت خرید و پوشیدن 
البســه خارجی توســط آیت اهلل سیدعبدالحسین 
الری نیز به حمایت از البسه وطنی پرداختند. گرچه 
متأســفانه اندکی بعد و با شــروع جنگ جهانی اول 
و نقض بی طرفــی ایران در آن جنــگ، دول روس و 
انگلیس کشور را به اشغال خود درآوردند و کمی بعد 
از آن انگلیسی ها، رضاقلدر را شاه ایران کردند و با روی 
کار آمدن پهلوی اول و قلع و قمع علما و مردان غیور، 
سیل واردات لباس های خارجی به وطن سرازیر شد! 

دختری که سرود: » جنگ چو شیران و دلیران کنیم«
زینب امیــن، دختــر »ســیدعبداهلل امیــن« که 
از مشــروطه طلبان و مجاهــدان تهــران بــود، در 
سال128۹.ش یعنی 112سال پیش، در دبیرستان 
دخترانه »اناثیه« تحصیل می کرد. او از همان دوران 
دبیرستان شــعر گفتن را شــروع کرده بود اما آنچه 
باعث شــد نامش در تاریخ بماند، مربوط می شود به 
واقعه التیماتوم روسیه تزاری به ایران. داستان از این 
قرار بود که ایران به روسیه کلی بدهی داشت و چون 
در آن دوره بــرای رتق و فتق امــور اداری خود، یک 
آمریکایی به نام مورگان شوستر را استخدام کرده بود، 
دولت روسیه تزاری به مجلس و دولت ایران التیماتوم 
داده بود: »یا مورگان شوســتر را اخراج می کنید و به 
جایش مستشار روس اســتخدام می کنید یا اینکه 
بدهی های تان را به روســیه پس می دهید، وگرنه به 

ایران حمله می کنیم... .«
آن وقت در آن شرایط بحرانی، گروهی از دختران و زنان 
غیور به همراه گروهی از مردان که خواهان ایستادگی 
در مقابل التیماتوم بودند، جنب مجلس شورای ملی 
و روبه روی مدرســه سپهســاالر تجمع کردند. ابتدا 
آیت اهلل سیدحسن مدرس که نماینده مجلس بود و 
رهبر گروه اندکی از نمایندگان که خواهان مقاومت در 
برابر التیماتوم بودند، کمی صحبت کرد و بعدش زینب 
امین درحالی که چادر بر سر و روبنده بر صورت داشت، 
باالی منبر رفت، خودش را معرفی کرد، آن وقت شروع 

به خواندن شعرش کرد:
ای پسران پدر ناخلف 

مرگ به از زندگی بی شرف
زندگی آن است که باشد به نام 

ور نبود زندگی این سان حرام
آنکه در او غیرت و ناموس هست 

کی به دلش وحشتی از روس هست
موقع جانبازی و مردانگی است 
ترس ز بی حسی و دیوانگی است

آنکه بترسد ز سختی و جنگ 
نام وی البته برآید به ننگ

جنگ چو شیران و دلیران کنیم 
نام خود آرایش دوران کنیم...

بعد از خواندن شــعر، مردان و زنان به هیجان آمده، 
شعار »زنده باد ایران« سردادند و در آن تجمع، زنان که 
همگی با چادر و روبنده حضور داشتند، اعالم کردند که 
حاضرند همه زینت آالت خود را به مجلس تقدیم کنند 
تا با فروش آن، بخشی از بدهی ایران به روسیه پرداخت 
شود. البته بگذریم از اینکه به دلیل وابسته بودن بیشتر 
نمایندگان مجلس آن زمان و بی کفایتی احمدشــاه 
قاجار و دولتمردان او، مقاومت و تالش شهیدمدرس 
و مردان و زنان غیوری چون »زینب امین«، به جایی 
نرسید و ایران التیماتوم روسیه را پذیرفت و شوستر 

اخراج شد!)1(.

طرح و تذکاری از »مادر محمودی«

ازنقاطعطفزندگی»بیبیمریم«،
مبــارزهبیامــانوشــجاعانهاوبــا
انگلیسیهاســت.درواقــعبهرغــم
اینکهبرادرانشطرفداراستعمارپیر
بودندامااودشمنجدیانگلیسیها
ومنتقــدرفتــارآنــانبــود.اوپــساز
حوادثتلخاواخرمشروطه،مشغول
ادارهخانــوادهوامالکشمیشــودتا
اینکهفرزندششیرعلیمردانخان،
بهدسترضاخانبهشهادتمیرسد

مادرمحمودیتاپایانجنگ،بارهاوبارها

برایرســاندنآذوقــهوکمکهــایمردمی،

همبــهخــطمقــدمجبهههــایجنــوبرفت

وهــمبــهســنگرهایخــطمقــدمجبهههای

غــرب،اصــالبــههمیــندلیــلهــمصــدام

بــرایســرشجایــزهتعییــنکــردهبــود!او

بعــدازشــهادتپســرش»علــیاقبــال«

درمنطقــهعملیاتــیمــاووت،حتــیحاضــر

نشــدگریهکنــد!زیــرامعتقدبــودکهبــااین

کاردلمنافقینشــادمیشــود.اوهمیشــه
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زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

معلم َحسابی
کتــاب »معلم َحســابی« به 
قلم مریم اســتادی، خاطرات 
شفاهی صدیقه جعفری نیک 
از فعاالن نهضت سوادآموزی 
دهه60 اســت که انتشارات 
»راه یار« آن را چاپ و منتشر 
و روانه بازار نشــر کرده است. 
کتاب »معلم َحسابی« حاصل 
فعالیت های پژوهشی در قالب 

یک پروژه فرهنگی اســت که در این خصوص در بخشی از 
اثر یادآوری شده:»مهر ســال13۹3بود که پروژه مصاحبه 
با فعاالن نهضت دهه60 را شــروع کردیــم. اکثر نهضتی ها 
احساس می کردند فراموش شده اند، چون در طول این سال ها 
اقداماتشان در پس پرده آموزش و پرورش پنهان مانده بود. 
بعضی ها معتقد بودند هرچه کردند برای انقالب و امام)ره( 
بوده و عده ای هم این سال ها آن قدر به خاطر نهضتی بودنشان 
تحقیر شــده بودند که ترجیح داده بودند خاطرات آن دوره 
از مشــقت ها را فراموش کنند... .« در بخشــی از این کتاب 
می خوانیم: »آن روز برف ســنگینی آمده بود. تا رسیدن به 
کالس، باید پیاده می رفتم. هرقدمی که در کوچه های گلی 
روســتا می گذاشــتم، تا زانو، توی گل وبرف فرومی رفتم. با 
زور، پایم را از گل بیرون می کشیدم و باز دوباره پای بعدی. 
وقتی هوا تا این اندازه سرد می شد آموزش وپرورش معلم ها 
را از رفتن به کالس معاف می کرد، اما تعطیلی آنها ربطی به 
نهضت نداشت. با سر و وضع گلی و یخ زده خودم را به کالس 
رساندم، اما ســوادآموزان، راه به آن نزدیکی را نیامده بودند. 
روز بعد که گفتند چون مدرسه ها تعطیل بوده، تصور کردیم 
نهضت هم تعطیل است، گفتم: »ما فرق داریم. بارون و برف 
که هیچی، اگه نعوذباهلل از آسمون ســنگم بارید، کالس ما 

تعطیل نمی شه. نهضت تعطیلی نداره.«

مهدی عراقی را بکش!
کتاب »مهدی عراقی را بکش!« 
نوشته ســیدمصطفی حسینی 
و عبدالرضــا نعمت اللهی که به 
زندگی و مبارزات شــهید حاج 
مهدی عراقی، از مبارزان انقالب 
اســالمی  پرداختــه از ســوی 
انتشارات سروش چاپ و منتشر 
شده است. شهید مهدی عراقی 

از فعاالن و زندانیان سیاسی ایران، یکی از اعضای فداییان 
اســالم و از پایه گذاران اولیه حزب موتلفه اسالمی بود که 
در شهریور ماه سال1358ترور شــد و به شهادت رسید. 
در این کتاب ایشــان را از طریــق گفت وگوهای صورت 
گرفته با خانواده، دوستان و آشــنایان بهتر می شناسیم 
و از اقدامات، فعالیت ها، شــخصیت و شیوه زندگی شان 
آگاه می شــویم. پایه اصلی کتاب، مصاحبه های مستند 
تلویزیونی »یکه سوار« و فیلم مستند سینمایی »مهدی 
عراقی را بکش!« هستند. مستند تلویزیونی »یکه سوار« در 
سال 13۹8 و مستند سینمایی»مهدی عراقی را بکش!« در 
همین سال ساخته شد که در سی و هشتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر اکران شد. نقش شهید مهدی عراقی از نخستین 
روزهای شکل گیری نهضت در سال1342، دوران حضور 
مؤثرش در زندان شاه و ارتباط ویژه اش با امام خمینی)ره( 
در سراسر دوران مبارزه، از او چهره ای شاخص ساخته که 
به خصوص در میان چهره های غیرروحانی نهضت، منحصر 
به فرد اســت. کتاب »مهدی عراقی را بکش!« برمبنای 
گفت وگو با 30 چهره از میان خانواده، دوستان و مبارزان 
سیاسی زندگی حاج مهدی عراقی را از تولد تا شهادت در 

4دوره تاریخی روایت می کند.


