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پیامبراکرم(ص):
هیچ گیاهی نمیروید مگر اینکه تا زمان بهبار نشستن و چیدن میوهاش فرشتهای بر آن
گمارده شود .پس هرکس که این گیاه را زیر پا بگذارد آن فرشته براو لعنت فرستد.
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نــــگاره

فرهاد آرامراد

هنرمندان
در فضای
مجازی

طلوع آفتاب فردا 6/51

آلودگی هوا و بیماری های قلبی

تدبیر در شورای عالی انقالب فرهنگی

پروانــه معصومــی بازیگر پیشکســوت ســینما در پی انتصاب اعضای شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی توســط رهبر معظــم انقالب اســامی و لــزوم تحول در ســاختار
فرهنگی کشــور به ســینماپرس گفت« :من بازیگری هســتم که هم پیش از انقالب
اســامی در ســینما فعالیت داشــتم و هم پس از آن؛ بهعنوان یک فرد قدیمی که از نزدیک ســینما را در
این  ۲برهه تاریخی لمس کرده ،عنوان میکنم برخی تولیدات ســینمای رژیم منحوس پهلوی از برخی
تولیدات مبتذل سینمای امروز اخالق مدارتر بود و این اتفاقی تلخ و دردی جانکاه و سنگین است که ما
در جمهوری اســامی ایران شــاهد بعد عظیمی از ابتذال هستیم و امیدوارم اعضای جدید شورای عالی
انقــاب فرهنگــی تدبیــری برای بــرون رفت از
این اوضاع اسفبار داشته باشند.ابعاد ولنگاری
فرهنگــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر باالخــص
ســینما آنقدر گســترده شــده کــه از هیچ طرفی
جمع نمیشــود .رهبــر معظم انقــاب بارها و
بارها نســبت به رهاشدگی حوزه فرهنگ و هنر
هشدار دادهاند اما مسئوالن یا در خواب غفلت
بودهانــد و دغدغههــای ایشــان را نشــنیدهاند
یــا خــود را بــه نشــنیدن زدهاند.دیگــر اخــاق،
مرام ،انســانیت و کلیه صفات نیک و پسندیده
از ســینمای ایــران رخــت بربســته؛ در حــال
حاضــر هیــچ چیز بــرای ســینماگران و مدیران
ســینمایی اهمیت ندارد .برای کمی فروش بیشــتر هر بیاخالقی و فحاشــی و حرکات جلف و ناپســندی
را در دل فیلمها میگنجانند و این اتفاق بســیار دردآور اســت.نه تنها تهیه کنندگان و فیلمنامه نویســان
و کارگردانان که ســایر دســت اندرکاران آثار سینمایی نیز میخواهند یک شــبه ره صد ساله را بپیمایند و
از پلههــای ترقــی بــاال بروند حاال به چه قیمتی برایشــان اصالً مهم نیســت! حاضرند هــر کاری بکنند که
دیده شــوند و پول دربیاورند.متأســفانه در طول بیش از  ۴۰سالی که از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
میگذرد بویژه طی سالهای اخیر ما چشممان را روی خیلی چیزها بستهایم و باعث ترویج بیاخالقی و
فساد و ابتذال شدهایم .از اینرو من امیدوارم با تدبیر و درایت ویژه در دولت سیزدهم شاهد جمع شدن
همیشــگی بساط مبتذل سازان باشیم.شــورای عالی انقالب فرهنگی باید جلوی افسارگسیختگی فضای
مجازی را بگیرد .متأســفانه فضای مجازی محلی برای گســترش فســاد شده و باید مهار شود در غیر این
صورت تمامی اندوختههای نیک ما را به باد خواهد داد و طی سالهای بعد دیگر ذرهای اخالق مداری
را نمیتوانیــم در جامعه مشــاهده کنیم.راهانــدازی اینترنت ملی میتواند نجــات بخش فضای مجازی
باشــد و من امیدوارم یکایک اعضای شــورای عالی انقالب فرهنگی تدبیری اتخاذ کنند و جلوی استفاده
از اپلیکیشــنهایی را کــه میتواننــد بهنام هــر فرد حقیقی و حقوقــی صفحهای باز کننــد بگیرند و فضای
مجازی را محدود و قانونمند نمایند».
ëëچهرهها
مهران غفوریان بازیگر ســینما که مدتی اســت از بستر بیماری فارغ شده است
در صفحــه اینســتاگرامش با انتشــار عکس خانوادگی نوشــت«:خدایا شــکرت
بابــت همه خیری که در زندگی برامون خواســتی ،خدایا شــکرت بابت روزی و
سالمتیمون ،خدایا شکرت که هوامونوداری ،خدایا شکرت که تو رو داریم».
یزاده بازیگر سینما هم در صفحه خود با انتشار پوستر تئاتر«بانوی
مرجان اشرف 
محبوب من» مخاطبان و دوستداران تئاتر را به دیدن این تئاتر تشویق کرد«:بانو
گالب آدینــه عزیــز و گــروه درخشــان همراهشــون ضیافتــی ترتیــب دادن بــرای
ساعاتی فراغت و لبخند و شادی و تفکر در لباس «بانوی محبوب من» .از دست
ندید .من که لذت بردم و دستمریزاد گفتم».
مــژگان کلهــر ویراســتار ،نویســنده و مترجــم ادبیــات کــودک و
نوجــوان نیز با انتشــار عکســی از کتابش با عنــوان «الینا در هتل
ســه ستاره حیوانات خانگی» در استوری خود ،انتشار چاپ دوم
این کتاب را به مخاطبان کودک نوید داده است.
ëëتازههای نشر
انتشارات سوره مهر در صفحه خود با انتشار عکسی از کافه
کتاب ســمیه نوشــته اســت« :دیروز جایتــان خالی بــود .جمع
شــدیم در کافهکتــاب ســمیه و میزبــان مخاطبانــی بودیــم که
برای مراســم افتتاحیه آمده بودند .گل گفتیم و گل شــنیدیم،
البته درســتترش این اســت که کتاب گفتیمو کتاب شنیدیم!
بعــد هم با قهــوه و کیکتولد ایــن کافهکتاب پذیرایی شــدیم.
القصــه اینکــه گذرتــان افتــاد بــه مرکــز شــهر تهــران و خیابان
سمیه ،حتماً خودتان را به کتاب ،آرامش و یک فنجان چای یا
قهوه میهمان کنید .نشــانی :تهران .خیابان سمیه .نرسیده به
حافظ .جنب ساختمان حوزه هنری»

فضای مجازی مدیوم جذاب برای تئاتر عروسکی در دوران کروناست

بهرام بهبهانی :جشنواره امسال تنها در سطح دانشجویی و داخلی برگزار نمیشود و گسترهای فراگیر و جهانی
دارد .فراخوان جشنواره از  ۲۰تیر منتشر شد و  ۹۰اثر از ایران و  ۱۷اثر از  ۱۱کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده
است .داوران خارجی این جشنواره از کشورهای گرجستان ،امریکا و بلژیک هستند و بهروز غریبپور نیز از ایران در
این جشنواره داوری میکنند .فضای مجازی یک مدیوم تازه و جذاب برای تئاتر عروسکی در دوران کروناست چراکه
میتوان در این فضا به شیوهای تازه اجرای نمایشها را با طیف گسترده تری از مخاطبان به اشتراک گذاشت.
توگو با «ایران آنالین»
دبیر دومین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی مجازی در گف 
از جشنواره سخن گفت

نمود جاودان روحهای گرسنه
بــرای نویســندگانی کــه کتابهای بــه اصطالح
کیفی و فاخر مینویســند فوقالعــاده احترام قائل
یادداشت
هستم .به آن درجه که تمایل قلبی دارم اگه ممکن
بود به آنها درجاتی واال در حد قدیس و حتی شهید
بدهم .هم شهدا و هم انسانهای مقدس در طول
تاریخ وجه بارزی از خودگذشتگی به معنی واقعی
کالم داشــتهاند و تجربــه ســالهای طوالنی به من
آموختــه اســت کــه نویســندگان کتابهــای خوب،
شادمان شکروی
در درجــه اول میبایســت به حد بســیاری دارای از
مترجم ،پژوهشگر
خودگذشتگی باشند.
و استاد دانشگاه
متأســفم که هیچگاه نتوانســتهام کتــاب خوبی
بنویســم .اگر تواناییاش را هم داشــتهام قدر مسلم ازخودگذشتگیاش
را نداشــتهام .از بدو به دســت گرفتن قلــم ،وسوســههای آزاردهنده و در
عین حال اغواگر رهایم نکرده اســت .چه کسی خواهد خواند؟ چه کسی
اهمیت خواهد داد؟ چقدر برایم اعتبار و امتیاز همراه خواهد آورد؟ چه
مقدار منفعت مالی و شغلی خواهد داشت و...
در عمده موارد اســیر این وسوســهها شــدهام و این اسارت سبب شده
اســت که ذهــن و روانم به اســارت منفعــت طلبی درآیــد و نتیجه اینکه
نتوانســتهام تراوشدهنــده ناب اندیشــهها و احساســات خویش باشــم.
آنچــه البتــه بــرای نوشــتن کتــاب خوب شــروط اصلی اســت .اگر ســؤال
کنندهای باشــد ،البته میتوانم وضعیت بــازار و نیازهای جامعه را پیش
بکشم و توجیهات به نسبت قابل قبولی بیاورم .این روزها بسیار هستند
که از این توجیهات میآورند.
نویســندگان کتــاب هــم انســان هســتند و الجــرم نیازهایــی دارند که
میبایســت بــرآورده شــود .در بیوگرافی چخــوف میخواندم کــه بعد از
دریافــت نامهای از یک هنرمند همعصر خود از نظر فکری و ادبی دچار
تحــول عمیق شــد و از یک نویســنده بازاری به یک هنرمنــد واقعی بدل
شد .اندرز درون نامه پیچیده نبود و با ادبیات کوبنده و غیر متعارفی هم
بیان نشده بود.
تنها به کارگیری آن نیاز به شــجاعت داشــت :گرسنگی بکش و خوب

تأثیر خانواده هنردوست بر کودک

دنیای هنر دنیای بســیار
عمیــق و پیچیــدهای
هنر و روان
اســت کــه خــود را در
قالــب یــک اثر بــه ظاهر
ســاده از نظر عامه مردم
نشــان میدهــد .زندگی
در ایــن دنیــا ســبک و
ســیاق مخصــوص بــه
شهره طاعتی خــود را دارد .وقتــی
مددکار اجتماعی فــردی از دوران کودکــی
در خانــوادهای بــزرگ
میشــود کــه یکی از انواع و اقســام شــاخههای
هنــری در آن خانــواده جاری اســت آن فرد نیز
بهصورت خواسته و ناخواســته از طریق دیدن
و شــنیدن از همان ابتدای کودکــی به یادگیری
آن هنر مشــغول میشــود و ناخودآگاه ذهن او
مملو میشود از رفتارها و اثرات مثبت یا منفی
معاشــرتها ،درس آموختههــا ،روابــط و...که
هنر در خانــواده او به همراه خود آورده اســت.
او با تمام آموختههای مستقیم یا غیرمستقیم
پــا بــه بزرگســالی میگــذارد و حتــی اگــر فــرد
هنرمندی هم نشود باز هم اثرات زندگی هنری
خانــوادهاش را در ناخودآگاه ذهنش به همراه
خود به دوران بزرگســالی و سالمندی میبرد و
در طول عمر رفتارهایی که از خود بروز میدهد
ناشی از همین اثرات است.
از نظر روانشناسی رفتارهایی که ما در بزرگسالی
انجــام میدهیم یــک نوع نقشآفرینــی اثرات
رفتــاری و تربیــت دوران کودکــی اســت .انســان
رفتارهــا و اتفاقات دوران کودکی را که بر ذهنش
تأثیر گذاشــته در بزرگســالی در رفتــار و برخورد،
انتخابهــا و ...بازآفرینــی میکنــد .ایــن اثــرات
میتواندمثبتباشدیامنفی.بهطورمثالاگردر
دوران کودکی آسیبی از سوی والدین یا اطرافیان
به وی وارد آمده باشــد مثالً طردشدگی از سوی
والدین را تجربه کرده باشــد در بزرگسالی نیز در
ناخــودآگاه ذهنش بهدنبال انتخــاب آدمهایی
مــیرود کــه او را رهــا میکنند یا خود آنهــا را رها
میکند .درمان و حل این مســأله راهکارهایی را
میطلبد که عنوان کردنش در اینجا نمیگنجد.
بــا ایــن توصیف میتــوان گفــت وقتــی فردی
خانوادهای هنرمند و هنردوســت را تجربه کند
و اثراتــی از جمله خوب دیدن ،خوب شــنیدن،
عمیــق فکر کــردن ،بیــان مفاهیــم و معانی از
طریق خلق اثــر هنری و غیــره را در ناخودآگاه
ذهنــش تا بزرگســالی حمل میکنــد و رفتارها
و انتخابها ،معاشــرتها و ...او متأثر از همان
اثــرات خوانــدن کتــاب ،دیــدن فیلم ،شــنیدن
موســیقی خواهد بود .البته گاهــی اوقات تأثیر
هنــر بــر روان فــرد او را متفــاوت از بقیــه افــراد
جامعــه میکنــد و شــاید هــم ایــن تفــاوت در
دیــدگاه و انتخابهایش او را در اقلیت جامعه
قرار میدهد که یکی از اثرات در اقلیت ماندن،
انــزوا و شــکنندگی روحی اســت زیرا ایــن افراد
از دوران کودکــی بــا نوع دیگری از معاشــرت و
زندگی آشــنا میشــوند که اثرات آن را در تمام
طول عمرشــان با خود به همراه دارند .این نیز
نوعی نقشآفرینــی آموختههایی اســت که از
ناخودآگاه ذهنش ناشی میشود.

کافکا در ساحل هاروکی موراکامی

بسیج ،میقات عاشقان

بنویــس .نمیشــود گفــت اصــل مطلــب را بیان نکــرده بــود .هرچند در
تعمیم عبارت گرسنگی کشــیدن ،میتوان رویکردهای متفاوتی داشت.
از جملــه بهطــور مــدام روح را تحــت فشــار گذاشــتن و بــر وسوســههای
نفس غلبه کردن .از نوع وسوســههایی که گرســنگی جســمانی بر انسان
تحمیــل میکند و خــدا میداند که تحمل آن در مواردی چقدر دشــوار و
طاقتفرساست.
گابریل گارســیا مارکز نمونه بارز تحمل گرســنگی روحی است .هفده
سال و هجده سال و بیست سال وسی سال برای نگارش کتابهایی که در
منتهای رنج و تیره بختی و فقر آفریده شدهاند .مارکز مشهور شد و شاید
عدهای شــهرت و ثروت او را جبران دوران گرســنگی کشیدن روح و جسم
او بداننــد .امــا حافظ غزلیــات خود را جمــعآوری هم نکــرد .عمر خیام
رباعیات خود را نمود نداد و نوشتههای کافکا بعد از مرگ او مطرح شد.
به همین ترتیب اندیشههای گالوا و برونوفسکی که سبب تحول ذهنی و
روانی من در دوران جوانی شدند.
این قبیل نویسندهها در تاریخ کم نیستند .همینگوی میگوید انسانها
میمیرنــد ولی کتابها میمانند .پیرمرد و دریــای او نمود بارز این گفته
اســت .فکر میکنم نبرد همینگوی با خویش و نبرد ســانتیاگو با ماهی و
دریا و کوســهها در یک زمان آغاز شــد .سانتیاگو به ظاهر شکست خورد و
در معنی پیروز شــد .همینگوی به ظاهر پیروز شــد و در معنی با شــلیک
دو گلوله به دهانش در ســحرگاه غمانگیز ژوییه شکست خورد .اما آنچه
در این میان نقطه واقعی تالقی این دو محســوب میشــود کتابی اســت
که برجای ماند .اثری جاودانه که تأیید کننده آشکار ادعای آفرینندهاش
بود .انسانها میروند و کتابها میمانند.
هرچند این گفته میبایست قدری کاملتر ادا شود .شاید به این شکل
که انسانها از خودگذشتگی میکنند و گرسنگی میکشند و این گرسنگی
اســت کــه کتابهــا را میآفرینــد .شــاید دلیل جــاودان بــودن کتابهای
خوب هم همین باشــد .انگار که روح گرســنگی کشــیده نویسنده در آنها
حلول کرده باشــد .به این اعتقاد داریم که روح جاوید اســت و جاودانگی
روحــی که با گرســنگی و الجرم ازخودگذشــتگی آمیخته باشــد بیتردید
جاودانهترین خواهد بود.

در باب حماسه مردم اندیمشک در چهارم آذر سال ۱۳۶۵

سلب توفیق از تقویم

تاریــخ یــا بــه نقل مورخان روایت شــده اســت یــا در میــان متون
ادبی و نشــانههای فرهنگی و اماکن بازمانده ،شناســه شده است.
پیاده رو
انســانهای اســطورهای و اسطورهشــهرها از بطــن تاریــخ کشــف
شــدهاند و الگوهــای هویتــی و شناســنامه تمدنــی ملتهــا لقــب
گرفتهانــد و فراتــر از اقلیــم خویــش ،اعتبــار و اشــتهار ســرزمینی
شــدهاند .بنابرایــن ســزاوار اســت کــه بــا غبارروبــی از رویدادهای
روزگار خــود ،مانــع از فراموشــیها و خاموشــیها شــویم .اتفــاق
جنــگ تحمیلــی از دو منظر انســانی و جغرافیایــی قابل مطالعه
ارمغانبهداروند
است.
شاعر
اندیمشــک بهدلیــل برخــورداری از هــر دو منظــر انســانی و
جغرافیایــی در همه ســالیان ســخت جنــگ محل توجه اســت و
توجهبخشــی به این شهر از باب اســتناد تاریخی یک ضرورت است .اگر عالوه بر نقش
پشــتیبانی ،آمادگاهــی و ارتباطــی ایــن شــهر کوچک که در جــای خود کارنامه ســترگی
اســت به ابعاد جنایت جنگی و مظلومیت مردمــی که در طوالنیترین بمباران هوایی
در چهــارم آذر ســال  ۱۳۶۵بــه خــاک و خون
نشســتند بپردازیــم؛ خواهیــم دید کــه اطالق
اسطورهشــهر به اندیمشــک مبالغــه نخواهد
بــود .اگــر در همــه این ســالها و از پــس ثبت
تاریخ شــفاهی ،انتشــار اســناد نظامــی ،تولید
ادبیات ،تالش رسانهای و رایزنیهای سیاسی
همچنان نام اندیمشک در اوراق تقویم ثبت
نشــده اســت ،هیــچ از منزلــت مــردم کاســته
نشــده که از تقویم ،ســلب توفیق شــده است.
غبارروبــی از حماســه چهارم آذر اندیمشــک
بیــش از انتفــاع اندیمشــک ،مایــه اعتبــار
ی اســت که میتوانــد محل عبرت
ایــران ماســت و اعتــزاز آن ،تکلیف به تأخیر افتادها 
جنگطلبان و سند صریح قربانیشدن غیرنظامیان باشد .چهار م آذر اندیمشک یک
«نه» بزرگ به «جنگ» و ستایش عظیم «صلح» است.
برای اثبات اندیمشک بیهیچ مبالغه و آمارسازی و تعصب ،باید هنر و ادبیات محل
رجــوع و رویــش این روز باشــد .به جبران فقــدان اولویتهایی همچون مــوزه ،تورهای
موضوعی و پژوهشهای معتبر علمی؛ باید به زایش متنهای ادبی و خلق آثار هنری
که متضمن ابقای چهارم آذر باشند ،امیدوار باشیم .آن چه که تا به امروز اتفاق افتاده
اســت بیشــتر به تکالیف اداری و عملکردهای کلیشهای شــبیه بوده و وجه اجتماعی و
مردممحــور آن مفقــود بوده اســت .وقت آن اســت که نســل نو امروز بــا لمس واقعی
چهار م آذر و چهارم آذریها به شهر و دیار خود مفتخر باشند .قدردانی از کوشندگان و
زایشگران قلمی و قدمی این روز واجب است و ترغیب اهالی هنر و ادبیات به مواجهه
مؤثرتــر بــا این رویداد ملی ،وظیفه مســتمر مســئوالن محســوب میشــود .فراموشــی،
همــواره تاریــخ را تهدید کرده اســت و نباید فرداروزی ،آیندگان مــا را از باب کمکاری و
کمتوجهی مؤاخذه کنند.

عکس
نوشت

وقتی طوفان تمام
یشود ،یادت
م 
نمیآید چطور از دل
آن گذشتی ،چطور از
آن جان به در بردی.
حتیمطمئننیستی
که آیا واقعاًطوفان
تمام شده است یا نه .اما در این میان یک چیز قطعی
است .وقتی طوفان را پشت سر میگذاری دیگر همان آدم
قبل از وقوع طوفان نیستی .همه قصه طوفان همین است.

لیلــی گلســتان از برپایــی نمایشــگاه
نقاشیهای مســعود کیمیایی در گالری
گلســتان خبــر داد و این نقاشــیها را از
جنــس خــود کیمیایــی و فیلمهایــش
دانست/.مهر

راهبرد امام خمینی(ره) در شکلدهی
نهاد بســیج ،تدبیرهوشمندانهای بود
نکته
کــه ظرفیتهــای مردمــی را تبدیــل
بــه ســرمایههای اجتماعــی کــرد.
راهبــردی کــه بــا پشــتوانههای عظیم
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
اقشــارمختلف مــردم ،شــاخصهای
وحــدت ملی را وســعت بخشــید و به
فضــای همدلی در جامعه دامن زد .این تدبیر در شــرایطی
بــه کار گرفتــه شــد که کشــور در آســتانه بحــران آفرینیهای
دشمنان استقالل وآبادانی این مرز وبوم قرار داشته و الزمه
مقابله با انبوه دشــمنیها ،شکلگیری هویتی با ویژگیهای
فراگیــر و نهادینــه بــود تــا برمأموریــت جلــب مشــارکت
همدالنــه و همــه جانبه عمــوم ایرانیــان فائق آیــد .جوهره
چنیــن هویتــی که در دفاع هشــت ســاله بــروز کامــل یافت،
ایثــار و از خودگذشــتگی در حد اعال بــود .روح و روحیهای که
نقــش تعیینکنندهای در خلق حماســهها برعهده گرفت و
دشمن آماده و تا بن دندان مجهز را مستأصل و با واقعیت
انکارناپذیرعنصــر برتــری بخــش نیروهــای خــودی مواجه
ســاخت .ارتش بعث عــراق که از ماهها قبــل تدارک حمله
میدیــد و تقریبــاً همه جوانب کار را ســنجیده و بــا مطالعه
دقیق و از روی برنامه مرزهای کشــورمان را به ســوی شهرها
و مناطق اســتراتژیک پشــت سر گذاشــت ،در همان ابتدای
کار متوجه شــد که قــدرت مانور نیروهای مردمــی را نادیده
گرفته است.
ســازمان بســیج در یک روند تعاملی ،با هدف مشارکت
دادن مــردم در ســطح کالن وملــی بهعنــوان یــک راهبــرد
مبتکرانــه از ســوی امامخمینــی(ره) محســوب میشــود.
آنگونــه کــه میتــوان گفــت پایهگــذاری خردمندانــه بســیج
مردمی ،در راســتای مفاهیمی همچون «دفاع ملی» ،ریشه
در تفکــر امــام(ره) در ارتباط با نســبت مردم بــا حکومت و
حکومت با مردم دارد.
اساســاً در جهــان بینی امــام خمینی(ره) همــان گونه که
دیــن از سیاســت جــدا نیســت ،حکومت هــم از مــردم جدا
نیســت ،بلکــه حکومت از آن مــردم و برای مردم اســت که
نتیجــه طبیعــی آن نیز پشــتیبانی مــردم از حکومت خواهد
بود.
امــام خمینــی(ره) در این ارتبــاط میفرماید :همه ملت
از دولتند و دولت هم از ملت است .دولت و هر چه متعلق
به دولت اســت ،خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتیبان
دولت ،و تا این هماهنگی میان قشرها هست ،این جمهوری
اسالمی آسیب نخواهد دید( .صحیفه ج  20ص )498
حضــور نیروهــای داوطلــب مردمــی بــا عنوان بســیجی
در کنــار نظامیــان و پشــتیبانی اقشــار مختلف مــردم تحت
پوشــش نهاد بسیج از رزمندگان در سالهای دفاع مقدس،
عرصههای نبرد را سرشــار از شــور و نشــاط کرده و در نتیجه
صحنه جنگ را به سود ملت ایران رقم زد و به پایان برد.
صــدام بــر ایــن بــاور بود کــه تــوان رزمــی ایــران بهدلیل
ضربههــای متعدد و قطــع ارتباطش با بیگانــه فاقد قدرت
دفاعــی اســت و بــا همیــن بــاور ســرعت پیشــرفت خــود را
براســاس ســرعت تانکهایــش میســنجید و مدعــی بــود
کــه ســه روزه خوزســتان را تصــرف خواهــد کــرد .دیکتاتــور
بغــداد اما بههیچوجه تصــور نمیکرد قــدرت دیگری که با
درایــت و مدیریت امام(ره) شــکل گرفته در برابر ارتش وی
صفآرایی کرده و مانع پیشــروی ماشین جنگی عراق شود.
کمــا اینکــه بالفاصلــه پس از هجــوم سراســری ارتش بعث
عــراق ســامانههای بســیج مردمی در وســعت کشــور فعال
شــده و بــا حضــور بیدریغ اقشــار مــردم در خطــوط مقدم
جبهههــای جنگ اعم از غــرب و جنوب توان دفاعی کشــور
از مرزهای ملی را به ظهور رسانید .همچنین درکلیه شهرها
و روســتاها پشــت جبههای پرتوان با پشــتیبانی از رزمندگان
در مشــارکتی بیبدیل ایجاد و بروز صحنههای شــورآفرین،
بــه جنگ جلــوهای از زندگــی بخشــید .امام خمینــی(ره) با
الفاظی شیوا و با بهترین بیان به تبیین این جلوهها پرداخته
و بــر تأثیــر حضــور بســیج در دوران  8ســاله دفــاع مقــدس
اینگونــه تأکیــد مینمایــد« :بســیج شــجره طیبــه و درخــت
تناور و پرثمری اســت که شــکوفههای آن بــوی بهار وصل و
طراوت یقین حدیث عشــق میدهد .بســیج ،مدرسه عشق
و مکتب شــاهدان و شهیدان گمنامی اســت که پیروانش بر
گلدســتههای رفیع آن ،اذان شــهادت و رشادت سردادهاند.
بســیج ،میقــات پابرهنگان و معراج اندیشــه پاک اســامی
اســت کــه تربیتیافتــگان آن ،نــام و نشــان در گمنامــی و
بینشانی گرفتهاند .بسیج ،لشکر مخلص خداست که دفتر
تشــکیل آن را همــه مجاهــدان از نخســتین تــا آخرین امضا
نمودهاند( ».صحیفه نور ج  ،21ص )52

