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مهدیهزکیزادهگزارش
روزنامهنگار

حضــوردرجمــعصمیمانــهخانوادههــای
دوستداشتنیشهداوایثارگروطنبههرزبان
وگویشیکهباشــنددلجوانانآنشهرودیار
راقرصمیکندبهاینکهمیتوانندباتالششان
همالگوونمونهباشــندوهمقهرمانهایشان
مهجوروفراموششدهنخواهندماند.درمییابند
کهقرارنیستهمهچیزدرپایتختکشورجمع
شودواستعدادهایآناندرقوهازبینبرود.این
حرکت،روحیهامید،آیندهنگری،تالشوپشتکار
بیشــتردرجوانانراتقویتمیکند.ازطرفی
آشناییبافرهنگهاولهجههایمختلفبرتقویت
هویتملیاثرفوقالعادهایدارد.درهمینراستا
انتشاراتروایتفتحچندسالیاستکهارادهاش
رابرپرورشبیشتراستعدادهایشهرستانیو
معرفیشهداوقهرمانانجایجایایراناسالمی
بنانهادهاست.شهید»محمداحمدیجوان«یکی
ازاینقهرمانهاستکهدرآستانههفتمینسالگرد
عروجاو،برایرونمایــیازکتابزندگینامهاش
بهنام»چهلروزانتظار«مراسمیدرزادگاهشبا
حضوربرخیمسئوالن،نویسندهکتاب،خانواده

شهیدوجمعیازاهالیروستابرگزارشد.

چندخانهآنطرفترازمنزلپدریتنهاشهیدمدافع
حرمبوشهر،»محمداحمدیجوان«،زینبیهایاست
کهتاریختأسیساشبرایهمینچندروزاخیراست.
دارالقرآنوحسینیهایهمکه6-5سالیازقدمتشان
میگذرددرجوارهمینزینبیهقراردارند.مردمروستا
میگویندقراربوداینجابشــودخانهمحمد.بنایش
نیمهکارهبودوزمینشبزرگ.مادرمحمددلخوش

بودبهاتمامخانهوعروسیپسراماوقتیعزممحمد
برایپیوســتنبهجبههحقدرسوریهجزمشد،در
مسجدروستازمیناشراوقفقرآنودینکرد.امروز
محمدنیستاماپدرومادریکهعاشقمحمدوراه
اوهستند،خواستهپســررابهجانخریدندوخانه
آرزوهایمادررابهدارالقرآن،حسینیهوزینبیهتبدیل
کردندتابرایهمیشهبهناممحمدشانبماند.مراسم
گرامیداشتسالگردشــهیدورونماییکتابهمدر
همینحسینیهابالفضلالعباس)ع(بههمتکتابشهر
بوشهر،نویسنده،دوستانمحمدوجوانانروستای
»باشی«وباهمراهیانتشاراتروایتفتحدراستان
بوشهربرگزارمیشود.البتهحضورغافلگیرکنندهپیکر
یکشهیدگمناممحفلصمیمیمحمدراعطرآگین
کردهاست.شــهیدگمنامیازسال۱۳6۷میآمدو
یادگارشــلمچهبود.وپیامآورخوبیبود!کهجوانان
ایرانزمیندرهرعصریشجاعوپرقدرت،ایثارگرانه
حافظمیهنشانهستند.تشییعباشکوهشهیدگمنام
برشانههایجوانانونوجوانانبوشهرشکلتازهای
پیداکرد.نهازوزیرووکیلخبریبودونهازسنهای
باشکوهوسالنهایشــیکورسمی.مهمانهاهمه
دوستانوهمروستاییانمحمدبودند.آنانکهبزرگ
شدنومردشدنشرابهچشــمخویشدیدهبودند.
همانهاکهمنتظربهانهایبودندتابعدازفراق۷ساله
بازازدوریمحمداشــکبریزندواینمهمانویژه

بهترینبهانهبود.

بوشهربارئیسعلیدلواریهایشاثباتشده
دراینمراســممهدیمحمدخانی،مدیرانتشارات
روایتفتحبوشهرراخطهرئیسعلیدلواریدانسته
ومیگوید:»اینشــهرمهدپرورشرئیســعلیهاو
احمدیجوانهاستوباچنینجوانمردهاییخودرا
بهاثباترساندهاست؛حاالنوبتماستکهبرایاین
شهداقلمبزنیموراهشانراادامهدهیم.«انتشارات

روایتفتحدرراستایاعتالیفرهنگجهادوشهادت
درنظرداردبهزودیکتابزندگیشــهیدانالیاس
چگینی،محمدشیبانیوهادیطارمیراواردبازار

نشرکند.

توجهبهفرهنگ،آیینولهجهشهدا
محمدقاسمیپور،فعالحوزهتاریخشفاهیومنتقد
ادبیمهمانویژهاینمراسماستکهدرادامهمراسم
ضمنتجلیلازعزمراسخخانوادهودوستانشهیدبر
ادامهدادنراهشهیدشــانمیگوید:»خوشحالمکه
روستایباشیدرحاشیههمیشهنیلگونخلیجفارس
اینارادهراداردکهشناسایشهدایشباشد.همهما
دلخوشیمبهتحقیقوتألیفکتابوشناختسیره،ما
اهالیفرهنگوهمهآنهاکهکمککردندبایدخیلی
خالصباشیمتادرمقابلهمتوعزمآنهاکهکارعملی
کردندوباشهادتشانخطسرخروشنیرابرایما
تبیینکردند،بتوانیمازاجروپاداشکارمانبهرهمند
شویم.بهعنوانکسیکهچندینهزارکتابدراین
حوزهخواندهبایدبگویمکتاب»چهلروزانتظار«از
معدودکتابهاییاستکهفرهنگومحیطزیستو
رشدنموشهیدرابهخوبینشانداده.منبامطالعهاین
کتابتشنهاینزیستگاهشدم.توجهخوببهفرهنگ،
آیینولهجهشهدامهماست.زباناکثرکتابهازبان
معیاراست.حفظاصلبیانولحنراویدرکتابخانم
عبدیزادهاصالتدارد.کمترکتابیاستکهدرآنبه
روایتاولشخص،آنهمخودشهیدپرداختهشده
باشد.اینامتیاززیادیبرایکتاب»چهلروزانتظار«
محسوبمیشود.تقاضادارمکتابراحتمابخوانید.«
ویدرادامــهمیافزاید:»دراینروســتارشــدهاو
رویشهایزیادیاتفاقافتاده.درودبرخانوادهشهید
کهاینمکانمقدسرابهیادشهیدشــانراهاندازی
کردند.انشاءاهللکهمکانیباشــدبرایرشدبیشتر
جوانانروستا.ماامروزدراینمکانشاهدتولدیک

کتابهستیم.کتابیکهحاصلتالشهاوهمیاری
وپایمردیبچههایبسیجیاینروستاست.بهلطف
خداانتشــاراتشناختهشــدهووزینیچونروایت
فتحکهافتخارشخادمیبرایشهداســت،پایکار
آمدهومنمطمئنمبهزودیوباشــناختشــهید
محمداحمدیجوانبهواســطهکتابخوبخانم
عبدیزادهدرتمامکشور،هرکسکهراهشبهاستان
بوشهرمیافتدسریهمبهروســتایباشیوگلزار
شهدایشخواهدزد.مننگاهشهیداحمدیجوانرا
درتمامزوایایاینحسینیهمیبینم.اینحسینیهبا
عکسهایشــهیداحمدیجوانخودشبهتنهایی
یکموزهاست.وجودجوانهاییکهسرودخواندندو
زیرتابوتشهیدرفتنددراینحسینیهچشمانمارابه
مردانهدرخشیدنشانروشنمیکند.دراینغروب
جمعهودرحضوراینشهیدعزیزوگمنامقلبهامان
راخالصمیکنیموازخدایشهیدمیخواهیمکهما
هیچوقتراهراگمنکنیموقِسموسهمیهماروشنایی
دلمانباشد.«بعدازسخنرانیقاسمیپورمراسمبا
رونماییازکتابوتقدیرازخانوادهونویسندهکتابو
باحضورمدیرانتشاراتروایتفتح،پدرومادرشهید
ونویســندهوجمعیازدوستدارانشــهیدبهپایان
میرسد.حسنختاماینمراســماینشعرمیشود
دررثایموطن:»ســرزمینممابرایتاشــکمادر
دادهایم/ایوطن!توخــوبمیدانیکهبهربودنت/

نخلهایسوخته،گلهایپرپردادهایم.«
مراســمرونماییکتاببهترینخاتمهراداردوآن
حضورنمایندههایانتشاراتروایتفتحدرخانهپدری
شهیداحمدیجواناست.تنفسهواییکهشهیداز
آنبهرهبرده،نشستندراتاقیکهسالهادفترخدمات
شهیدواتاقجلساتوانباربســیجیبودهکهبرای
راهاندازیوحفظششبانهروزازوقتومالوجانش
گذشتهلذتیداشتکهشیرینیاشهرگزاززیرزبان

اینمهماناننمیرود.

ایوطن!بهربودنتگلهایپرپردادهایم
بزرگداشتتنهاشهیدمدافعحرماستانبوشهر»محمداحمدیجوان«درزادگاهش

پایصحبتهاینویسندهکتاب»چهلروزانتظار«بهبهانهرونماییمتفاوتآندرروستا
با دستان خالی، کارهای بزرگی کرد و رفت

کتاب»چهــلروز
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انتظار«ازانتشارات
روایتفتح،روایت
داستانیزندگیشهیدمدافعحرم»محمداحمدیجوان«بهقلم
مونسعبدیزادهاست.عبدیزادهکهپیشازاینکتاب»رازمروارید«
رابهچاپرسانده،درکتابچهلروزانتظارودر20قسمتبهداستان
زندگیزیبایشهیداحمدیازخاطراتدورانکودکیتاخاطرات
اعزامبهسوریهاوپرداختهاست.روایتداستاناززبانخودشهیدو

استفادهازلهجهوگویشبوشهریازویژگیهایاینکتاباست.

اعزامداوطلبانهجوانانازدورترینوحتــیکمبرخوردارترینمناطقو
روستاهایکشوربهجبهههایجنگدرطول8سالدفاعمقدسموضوعی
استکهبارهادرخاطراتوزندگینامههایشهداوایثارگراندورانجنگ
تحمیلیشــاهدآنبودهایم.عبدیزادهدرکتابچهلروزانتظارسراغ
موضوعیمشابه،امادرزمانبعدازجنگتحمیلیرفتهاست.اوبهثبتو
ضبطخاطراتشهیدمدافعحرمیپرداختهکهدردورتریننقطهایران

وباکمترینامکانات،پرمنفعتترینفعالیتهایفرهنگیرادر
روستای»باشی«بهسرانجامرسانده؛کسیکهبرايبرگزاری
یادوارهشهدایروستا،تمامیجوانانونوجوانانروستارادر
یکپایگاهکوچکجمعمیکردتایادوخاطرهآنهاکهبرای
دفاعازسرزمینشانجانخودرافداکردندهمیشهزنده
بماند.خودکهآرزویشهادتداشت،بعدهاتصویرش
درکنارسایرشهدایروستامانندستارهایدرخشان
ماندگارشــد.عبدیزادهدراینبارهمیگوید:»این
کتابالگویبسیارمناسبیاســتبرایجوانانو
نوجوانانیکههمچونمردمروســتایباشــیدر
دورتریننقطهکشــوربهفعالیتهایفرهنگیو
جهادیمشغولهستند؛جوانانیکهبادستخالی

کارهایبزرگیانجامدادهاند.«

چهلروزتاشهادت
عبدیزاده،عنوانکتاب»چهلروزانتظار«رابرگرفته
ازچهلروزواندیاززمانمجروحیتتاشهادتشهید
مدافعحرممحمداحمدیجوانمیداند:»دراینمدت
شهیددربیمارستانبقیهاهللتهراندرکمابود.باتوجهبه
وضعیتیکهشهیدقبلازشهادتداشت،داستانکتابرا
اززبانشهیدودراینفاصلهزمانیبهنگارشدرآوردهام.«
شــهیداحمدی5اســفندماه۱۳68درشــبمبعث
رسولاکرم)ص(درخانهایســادهوباصفادرروستای
باشیازتوابعشهرستانتنگســتانوازدیاررئیسعلی
دلواریاستانبوشهرمتولدشد.اومهرماه۱۳94بهصورت

داوطلبانهبرایدفاعازحرممطهراهلبیت)ع(بهسوریهاعزامشدودر
ظهرتاسوعایحسینی)درروزشــهادت2شهیدروستایش(درحومه
شهرحلبتوسطتکفیریهامورداصابتترکشقرارگرفتودرحالیکه
2چشمخودراازدستدادهبودمجروحشد.پساز4۳روزبستریشدن
وتحملدردهایناشیازجراحت۱۳آذر94مصادفباروزمعراجپیامبر
اکرم)ص(بهشهادترســیدونامشبهعنواننخستینشهیدمدافع
حرمدرتاریخاستانبوشــهربهثبترسید.پیکراوپسازتشییعدر
شهربوشهردرگلزارشهدایروستایباشیآرامگرفت.عبدیزاده
میگوید:»لحظاتپایانعمرپربرکتاینشهیدباآمدنمادر
بزرگوارشگرهخوردهاست.دراین40روزهمهاقوامواهالی
روســتابهمالقاتمحمدآمدند.امامادربهعلتکســالت
جسمینمیتوانستبهدیدارپســرمجروحشبهتهران
سفرکند.مادرپسازرفعکسالتدرنخستینفرصتابتدا
برایشفایمحمدبهمشهدوبعدبهتهرانآمد.بیمارستان
بقیهاهللشاهدآخرینمالقاتمادروفرزندبود؛بهگونهای
کهپسازمالقاتاولیهبهمحضاینکهپایمادربهراهروی
بیمارستانرسید،روحمحمدبهآرامشرسیدوپساز

40روزبهدیدارپروردگارشتافت.«

دانههایتسبیحگردهمآمدند
عبدیزادهازحضورشهیددرلحظهلحظهمصاحبه،
تألیفکتابومددرســانیهاینابهنگاماومیگوید؛
ازجمعشدندوستانمحمدازشهرهاواستانهای
مختلفوپــایکارمصاحبــهآمدنشــانواینکه
محمدخودشایندانههایتسبیحراکنارهمآورد.
اومیگویــد:»باالترینحســرتمــننبوددوربین
فیلمبرداریهنگامیبودکههریکازدوستانمحمد
باعشقواشکازاوخاطرهمیگفتندولحظاتیقبلاز
شهادتشراتوصیفمیکردند.«عبدیزادهبااشارهبه
مکانبرگزاریرونماییکتابدرحسینیهزادگاهشهید
میافزاید:»مندرهمینمکانمقدسپایخاطرهگوییهایدوســتان
محمدنشستمواکثرمصاحبههایمرادرهمینحسینیهگرفتم.اینجابرای
منپرازخاطرهاست.منباوردارمکهشهیدزندهاستوهیچکسبهتراز
خودمحمدنمیتوانستراویخاطراتشباشد.برایهمینهمقالبکتابم

رااولشخصوخودشهیددرنظرگرفتم.«

آبادانیروستاباروحیهجهادی
فعالیتهایجهادیشــهیداحمدیجواندرآبادیوآبادانیروستای
باشیوروستاهایاطرافچشمگیربود.گلآراییودرختکاریروستا
ازکارهاییبودکهاوباکمکجوانانونوجوانانروســتاانجاممیداد.در
خاطراتجهادیاینشهیداززبانخودشدرکتابچهلروزانتظارآمده
است:»اردوهایجهادیخودجوشروستاازسال90-89شروعشدهبود.
درختکاری،پاکسازیساحل،کارهایسازندگیوساختخانهازجمله
کارهاییبودکهبههمراهصادقوبچههایروستاانجاممیدادیم.بابچههابه
روستاهایمجاورمثلبربووبوجیکدانیاهرجاییکهدرزمینهزیباسازی
وآبادیبهکمکمانیازداشت،میرفتیم.ایناردوهافقطجنبهسازندگی
داشت.حاالهمعلیمانعی،برادردهیار،بهکمکمنوبچههانیازپیدا

کردهبودکهبرایدرختکاریوحفاظتازآنهابهاوکمککنیم.«

یکیبود،یکینبود
معرفیزندگینامهشــهداازدورانکودکیتاشهادتیکی
ازاهدافساختمجموعهپویانمایی»یکیبود،یکینبود«
است.محمدحسینالفتپور،کارگردانیاینمستندچند
قســمتیرابرعهدهداشتهوباروایتیداســتانیبهزندگی
شهداپرداختهاســت.اینمســتندباموضوعدفاعمقدس
ویژهکودکونوجواندرچندبخشتهیهوازصداوســیما
پخششدهاست.زندگیشــهید»محمدناظری«،شهید
»محمدرضادستواره«،شهید»حســنعباسپور«،شهید
»محمدحسنحدادیان«،شــهید»مصطفیاردستانی«و
شهید»جوادفکری«ازقسمتهایتولیدشدهاینمجموعه
مستنداست.خانوادههاییکهبهدنبالراهیبرایشناساندن
سبکزندگیشهدابهکودکانونوجوانانهستندپیشنهاد
میشوداینمجموعهچندقســمتیراهمراهبافرزندانشان

تماشاکنند.

آغوشیکرویا
شــهیدحجتاالســالم»میرزامحمودتقیپــور«ازجمله
شــهدایروحانیمدافعحرماستکهباشهادتدراربعین
سال۱۳96بهشهیداربعینمعروفشد.اودروصیتنامهاش
آورده:»نگراننباشید!شهیدبهآرزویقلبیاشرسیده.«
مســتندکوتاه»آغوشیکرویا«،بــهکارگردانیطهورا
کیمیایی،مروریاستبرزندگیشهیدتقیپورکهتماشای
آنبهعالقهمنــدانآثاریباموضــوعدفاعمقدستوصیه
میشود.درمستندآغوشیکرویابهنقشخانوادهشهید
تقیپوروشهیدمحمدمهدیماالمیری،دوست،همرزمو
همدرسشهیدتقیپوردرانتخابمسیرجهادیپرداخته

شدهاست.
شهیدمحمودتقیپورمتولد25آبان۱۳6۱درگرگانبود
وبعدازمهاجرتخانوادهاشبهمشــهددرســال۱۳68،
تحصیالتشرادرمشــهدادامهداد.اوعضوشورایمرکزی
مؤسسهبالغمبینومسئولگروهجهادیطراوتماندگار
)فعالدرزمینهمحیطزیســت(بود.همچنیــنبهعنوان
دانشپژوهدرمؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره(
قمفعالیتداشت.شهیدمحمودتقیپوردراربعین96براثر
انفجارتلهانفجاریدردیرالزورزخمیشدودرراهدرحالیکه
لبخندبهلبداشتوشهادتینمیگفت،بهشهادترسید.

عطرشببوها
شــهیدحاجمحمودشــهبازی
ازســردارانشــجاعســالهای
دفاعمقدسبودکــهمصداقبارز
مهاجرالیاهللبــود.هرجاردیاز
شــناختومعرفتاودرذهنها
مینشستازآنجاهجرتمیکرد
وبهجــایدیگــریمیرفتتا
گمنامبمانــد.شــهیدمحمود
شهبازی،فرماندهایعارفمسلک

وعنوانگریزبودکهمیانمردمشــهرش،خانوادهودوســتان
هیچکساورادرسمتفرماندهنمیشناخت.

»عطرشــببوها«آخرینکتابازمجموعهقصهفرماندهانبه
قلمحمیدحساماســتکههریکازفصلهایهشتگانهآن
بهبرههایاززندگیکوتاه،اماپرماجراییکفرماندهاختصاص
یافتهاست.»امانتفرماندهکلسپاه«بهماجرایمعرفیمحمود
شهبازیبهعنوانفرماندهسپاهاستانهمدانمیپردازد.دراین
فصل،محمودشهبازیهمراهبافرماندهسپاهبهمیانبچههای
سپاهاستانهمدانمیآیدتابهعنوانفرماندهجدیدمعرفیشود.
موضوعفصلدومکتاباستقبالازبنیصدرملعوناستکهشهید
شهبازیمخالفتخودرابادیداررئیسجمهورازسپاههمدانبا
شجاعتاعالممیکندوتحسینمیشود.»باغبانیافرمانده«،
فصلبعدیکتاباستکهطیآنمخاطبباروحیاتمحمود
شهبازیبیشترآشنامیشود.»تشــنه،کنارآب«عنوانفصل
بعدیاستوحمیدحسام،نویسندهدفاعمقدس،دراینفصل
خوانندگانشرابهمناطقعملیاتــیمیبردوبهحضورقهرمان
کتابدرمناطقجنگیمیپردازد.فصلبعد،فصل»سفربهقبله«
استکهطیآناوبادوستدیرینهاش،حاجاحمدمتوسلیانو

همچنینحاجابراهیمهمتهمسفرمیشود.
دربخشــیازاینکتابمیخوانیم:»طنینصدایآشناگوش
شهبازیرانواخت.باخندهپرسید:»توییاحمد؟«متوسلیان
دستهایشراپایینانداختوازهمانپشتسربوسهایبرسر

شهبازینشاند.
بازهمکهپریدیمهاجر!وادامهداد:»شنیدمکهسرپلذهاب ـ
خیلیگردوخاککردی؟!«شهبازیدستانشرامثلبالمقابل
متوسلیانگشودوچشــمشافتادبهجوانسبزهوالغراندامی
کهایستادهبودکناروبهحرفهایاوومتوسلیانگوشمیداد.
متوسلیاننگاهپرسانشهبازیرادریافتوگفت:»عجب!چطور
دوتافرماندهبیخگوشهمهمدیگهرونمیشناســن؟!«هردو
دستیبهعالمتآشناییدرازکردند.متوسلیانگفت:»ایشون

حاجابراهیمهمتهستن.«
سردارشهیدجانشینلشــکر2۷محمدرسولاهلل)ص(درفتح
خرمشهربودکهدرسومخردادسال۱۳6۱بهدرجهشهادتنایل
شد.عطرشببوهادر6۷صفحهمنتشرشدهوخوانندهراباحال
وهوایجبههوخاطراتیازرشادتهایاینفرماندهدفاعمقدس

آشنامیکند.

رمان»فصلبیهراسی«منتشرشد
رمان»فصلبیهراسی«،نوشتهمحمدحسینفاضلدربارهجوانی
بهنامعلیاستکهازکارهایانقالبیفراریاستوبهشدتازاین
فضامیترسدولیناخواستهبنابروصیتیکیازدوستانشپایش

وسطگروههایمختلفمبارزبازمیشود.
درمیانفضایمهآلودســالهایمنتهیبهانقالباســالمی،
گروههایمبارزیسربرآوردهبودندکههرکدامادعایسردمداری
مبارزهبارژیمپهلویداشتهاند؛گروههاییازاسالمیانافراطیتا
کمونیستکهطیفگستردهایرادراینمیانشاملمیشد.آنقدر
زیادبودندوادعاهایشانراباقرآنوروایاتتزئینکردهبودندکه
معلومنبودکدامیکدلسوزواقعیمردموکدامیکفقطبهخاطر
تخلیهشوروهیجانجوانیشاندستبهاسلحهبردهومیکشتندو
کشتهمیشدند.اینکتابکهتوسطشرکتچاپونشربینالملل
روانهبازارشده،رمانیپرماجراوپراززدوخوردوتعقیبوگریزو
نفسگیردربارهیکیازحساسترینزمانهایتاریخایراناست.
رمان،مخاطبراهمراهشخصیتهایداستانبهنفسنفسزدن
میاندازدودرالبهالیاینزدوخوردهابهدنبالحقیقتاستوبه
پشتپردهاینگروههاسرکمیکشدوآنهاراازنزدیکمیبیند.
گروه»صف«بهفرماندهیشهیدمحمدبروجردیوسازمانپیکار
کهباقیماندهسازمانمجاهدینخلقبعدازتئوریرکودوکودتا
علیهتقیشهرامتشکیلشدهبود،2طرفایندرگیریهستندو
سازمانمخوفساواککههمیشهودرهمهحالدرصحنههای
درگیریحضورداردوحریفیقدرتمنداســتکهعیارمبارزین
رانشانمیدهد.نویسندهســعیکردهباپژوهشعمیقبازمان
ومکانوفضايجوشوخروشآنزمانآشــناییپیداکندوبه
مخاطبتصویریواقعیازآنموقعیترابدهد.هدفنویسنده
نشاندادنراهوبیراهدرفضایمهآلودآنسالهابهمخاطباست
وبدوناینکهازداستانگوییعدولکند،درخاللداستان،وقایعو
حوادثوخردهماجراهاراباشخصیتهاییکههرکدامازآنهادلیل

محکمیبرایدوستداشتهشدندارند،نشانمیدهد.

دوساالنهانتخابآثارپژوهشی
برتر»جایزهشهیدسلیمانی«

اختتامیهدومیندورهدوســاالنهانتخابآثاربرتر
پژوهشیدفاعمقدسومقاومت»جایزهسردارسپهبد
پاسدارشهیدحاجقاسمسلیمانی«درهفتهپژوهش
برگزارميشود.علیمحمدنائینی،رئیسمرکزاسناد
وتحقیقاتدفاعمقدسبــااعالماینخبربیانکرد:
»دراختتامیهاینمراسمنتایجداوریوارزیابیحدود
500اثرپژوهشیازآثارمربوطبهسالهای۱۳99و
۱400اعمازکتاب،رسالهدکتریونشریاتعلمی
داوریشــدهدر5گروهاعالمخواهدشدواز25نفر
ازپژوهشــگرانحوزهدفاعمقدسوجبههمقاومت
تجلیلميشود.«ویهدفازبرگزاریایندوساالنه
راتکریمپژوهشــگرانعرصهدفاعمقدسوجبهه
مقاومتوتوجهدادنبهاهمیتوضرورتقلمروهای
پژوهشدرایــنعرصهبرشــمردوافزود:»حوادث
مهمتاریخــیماننددفاعمقــدسوجبههمقاومت
باپژوهشهایعالمانه،پیوســتهومستندماندگار
میشــودوپژوهشدراینحوزهپیشنیازتولیددر

سایرعرصههامانندآثارهنریوادبیاست.«
نائینیبااشــارهبهاینکهمراســمدر۳محوراصلی
کتابهایپژوهشی،رسالههایدکتری،فصلنامهها
ومجالتتخصصیپژوهشــیمــوردارزیابیقرار
گرفتهاست،بیانکرد:»هماننددورهاول،براساس
شاخصههایکمیوکیفیبعضیازمراکزپژوهشی
فعالداخلوخارجازکشورکهموضوعاتدفاعمقدس
وجبهــهمقاومترامــوردپژوهشقــراردادهاند،

موردتجلیلقرارخواهندگرفت.«

سفراستانیکاروانحبیب
بهیادسردارشهیدسلیمانی

ویژهبرنامه»قصههایخوببرایبچههایخوب«بااجرای
هنرمندانهوابتکاریبراینخستینباردرکشورودرسطح

9استانبرگزارمیشود.
اینبرنامهباحضورهنرمنــدانفعالدرحوزههنری،تنها
بخشکودکونوجواندرکاروانروایتحبیباســتکه
شاملنمایشعروسکی،قصهگویی،نقالیونمایشکودک
استودر۳ســانسبامحوریتموضوعسردارشهیدحاج
قاسمسلیمانیاجرامیشود.مرتضیاسدیمرام،کارگردان
ایننمایشمیگوید:»دراینبرنامهکودکانباقهرمانقصه،
یعنیحاجقاسمارتباطخوبیپیدامیکنندوخودشانبه
تأسیازاینقهرمانملی،سعیمیکنندازقهرمانانآینده
ایراناسالمیباشند.یکیازنکاتحائزاهمیتاینبرنامه
مشارکتحاضراندربخشعروســکیوزندهاستکهبا
مجری،نقال،قصهگووهمچنینباشــخصیتعروسکی،

پیوستهدرتبادلنظرهستند.«
قراراستکاروانحبیبپسازمازندراندرتبریزسپسدر
کرمانشاه،اهواز،شــیراز،یزدونهایتاًدرسومینسالگشت
شهادتحاجقاسمســلیمانی،درکرمانبهاجرایبرنامه

بپردازد.
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