
مخاطب شماييد!

 ارزش خانواده های شهدا 
کمتر از ارزش آن شهدا نیست

آنچ��ه در ایران با حضور بعثی ها اتّفاق می افتاد، ده 
برابر بدتر از آن چیزی بود که امروز در لیبی هست، چند 
سال در سوریه بود، مّدتها در عراق بود و از این قبیل. 
چه کس��ی مانع شد؟ چه کسی جلوی این خسارت عظیم 

تاریخی و ملّی را گرفت؟ جوانهای شما، همین شهدا.
 و ب��ه نظر م��ن ارزش خانواده های ش��هدا -این 
پدری که س��ه شهید را از دست داده، مادری که سه 
شهید را از دس��ت داده، بعضی ها سه شهید، بعضی 
دو ش��هید، بعضی ها پنج ش��هید یا بیش��تر-  کمتر از 
ارزش آن ش��هدا نیس��ت. آن ش��هید، ج��وان ب��ود، 
احساس��ات بود، حماسه داش��ت، رفت جلو؛ این پدر 
و مادر، این دس��ته گل را تربیت کرده بودند، زحمت 
کشیده بودند، بزرگ کرده بودند، به این حد رسانده 
بودند، جلوی چشمش��ان رفت و جس��دش برگش��ت، 
گاه��ی جس��دش ه��م برنگش��ت! ش��جاعت پدرها و 
مادره��ا و فداکاری پدره��ا و مادرها به نظر من کمتر 
از جوانهایشان نیست و من مکّرر به خانواده ی شهدا 
میگویم که خدا سایه ی خانواده ی شهدا را از سر این 
ملّت کم نکند. خانواده ی شهدا خیلی حق دارند، خیلی 
برای این کش��ور ارزش دارند؛ شهدای عزیز هم که 
واقعاً همین جور؛ حاال جایگاهشان پیش خدای متعال 
که به جای خود، اّما تأثیرش��ان در کشور و وجودشان 

در کشور هم یک مسئله ی بسیار مهّمی است.

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدا
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سياست مجازی

حمله به سفارت از زبان سفیر 
حمی��د بعیدی نژاد س��فیر ای��ران در انگلیس نیز با 
محوریت حمله عده ای اجیر ش��ده به سفارت کشورمان 
در لندن در توئیتی نوش��ت: دقایقی پیش تعداد اندکی 
از طرفداران فرقه شیرازی به سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در لندن تعرض نموده و با شکستن پرچم در حال 
ش��عار دادن علیه مقامات کشور و لعن عایشه، ابوبکر و 
عمر و عثمان هس��تند. به هن��گام ورود، آنها با چماق و 

قمه دیده شدند. پلیس در محل حاضر است. 
آقای س��فیر پس از پایان این تجاوز به سفارت نیز 
در توئیتی نوش��ت: ساعت 10 شب به وقت لندن است. 
میله پرچم ترمیم شد، به کوری دشمنان میهن، پرچم 

ایران در اهتزاز است.

حمله آخوندهای انگلیسی
ابوالفضل ظهره وند عضو پیش��ین تیم هسته ای در 
تویئت خود آورده اس��ت: حمله آخوندهای انگلیسی به 
س��فارتمان در لندن بنابه سفارش ترامپ و سلمان و با 
هدف همراه س��ازی اروپا با خواست ترامپ جهت تغییر 
برجام و یا خروج هماهنگ از ان صورت گرفته است که 

مقدمه ان کاهش روابط خواهد بود.

راهبرد اقتصادی آستان قدس
درپیام تلگرامی س��یدابراهیم رئیسی تولیت آستان 
قدس در مراس��م اعط��ای احکام به خدام ب��ارگاه منور 
رضوی آمده است: مشاهده اطراف حرم برای بنده بسیار 
رنج آور است، فضای فرهنگی و معنوی حریم حرم نباید 
با حرم بیگانه و متفاوت باشد. بازار و تعامالت اجتماعی 
اطراف حرم باید متناس��ب با فضای معنوی و اس��المی 
حرم مطهر باشد و بافت فرهنگی و ارزشمند اطراف آن 
باید احیا و صیانت شود. راهبرد اقتصادی آستان قدس 
باید در جهت گره گش��ایی از مشکالت مردم ساماندهی 
ش��ود. اقدام برای تولید داروهای مرتبط با بیماری های 
خ��اص که عموم��ا هزینه گزاف��ی برای بیم��اران دارد، 
مشارکت در ساخت آزادراه مشهد - چناران - قوچان و 
اح��داث اردوگاه های فرهنگی - تربیتی را آغاز کرده ایم.

از تمام ش��رکت ها و کارخانجات آس��تان قدس رضوی 
خواس��ته ام ب��ا راه اندازی خط��وط تولید جدی��د زمینه 

استخدام و اشتغال افراد بیشتری را فراهم آوردند. 

شیعه نمای انگلیسی 
در پست اینستاگرامی محسن رضایی دبیر تشخیص 
مصلحت نظام درباره حمله به س��فارت ایران در انگلیس 
آمده است: اقدام طراحي شده و نمایشی چهار شیعه نمای 
انگلیسی در حمله به سفارت ایران برای انحراف جریان 

خبری سفر بن سلمان به انگلیس  صورت گرفت.

نقد سیاست های وزارت نفت
سعید جلیلی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی در توئیت خود نوش��ت: نشست تخصصی بررسی و 
نقد سیاس��ت های وزارت نفت برای استفاده بهینه از گاز 
تولیدی میادی��ن هیدروکربوری با حضور دکتر س��عید 

جلیلی و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

یخ هرگز به شما رحم نخواهد کرد تار
»حمد بن جاسم بن جبر« نخست وزیر سابق قطر در 
صفحه توئیتر خود نوشت: متأسفانه امروز می بینیم که 
برخی ها می گویند که اعراب و مس��لمانان برای موضوع 
ق��دس دو هفته اش��ک می ریزند و پ��س از آن واقعیت 
را قب��ول ک��رده و به جای قدس، ابودی��س را به عنوان 
پایتخت فلس��طین خواهن��د پذیرفت و م��ن )به آنها( 

می گویم که تاریخ هرگز به شما رحم نخواهد کرد.

دنا تو مقصر بودی
غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در پست تلگرامی خود نوشت: هرچه تالش کردم 
وزی��ری بابت س��قوط هواپیما عذرخواهی کند، نش��د و 
نپذیرفتند! و هر کس��ی گفت اگر عذرخواهی کنیم یعنی 
مقصریم. نمی دانم استیضاح چه می شود ولی دنا تو مقصر 

بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود. 

حق پاسخگویی محفوظ است

از خطبه های حضرت علی)ع( اس��ت: حمد خدای را که بازگش��ت خلق و عواقب امر به اوس��ت، او را بر احسان عظیم، 
و بره��ان روش��ن و فراوانی فض��ل و نعمتش حمد می کنی��م، حمدی که حّقش را بج��ای آورد، و ش��کرش را ادا نماید، و 
نزدیک کننده به ثوابش، و موجب ُحسن مزید نعمتش باشد. و از او طلب یاری می نماییم یاری کسی که فضلش را امیدوار، 

و بهره اش را آرزومند، به دفعش از بال مطمئن، و عطایش را معترف، و مطیع او به کردار و گفتار است. و ایمان می آوریم به 
او ایمان کسی که با حالت یقین به او امید دارد، و با حال ایمان به او روی آورده، مقّرانه در برابر او خاشع شده، و با اعتقاد 

به یگانگی او برایش اخالص ورزیده، و با تمجید او بزرگش شمرده، و با رغبت و کوشش به او پناه آورده است.

چه شد که به سراغ ساختن برنامه ای با مضمون 
مادران شهدا روی آوردید؟

برنام��ه زی��ادی ب��ا مضم��ون دفاع مقدس در 
تلویزی��ون تولید و پخش می ش��د ک��ه معموالً در 
همه آنها به س��راغ همسران شهدا، فرزندان شهدا 
و یا دوس��تان ش��هدا می رفتند، با توج��ه به اینکه 
من فکر می کنم بیش��ترین کس��انی که نسبت به 
ش��هید مطلب و خاط��ره دارند پدر و مادر ش��هدا 
هس��تند به همین خاطر به این س��مت رفتیم. در 
عین حال بارها و بارها در صحبت هایی که حضرت 
آق��ا فرمودند گفتند بین پدر و م��ادر روی مادرها 
تکیه کنید چون مادرها هستند، فرزندی که لیاقت 

شهید شدن داشته باشد تربیت می کنند.
الحق  واالنصاف ش��ما نگاه بکنید می بینید که 
این مادرها خاطراتش��ان از قبل از تولد فرزندشان 
آغاز می شود و در ادامه در بحث نام گذاری هایشان 
ادام��ه می یابد و اکنون هم ارتباطش��ان با ش��هید 
نزدیک اس��ت. برای ما شاید ارتباط مادران مدافع 
حرم که فرزندانش��ان را تازه از دست دادند عجیب 
نباش��د؛ اما برخی از مادران شهدای دفاع مقدس و 
انقالب س��ی و چند سال اس��ت که این ارتباط را 
بعد از ش��هادت فرزند حف��ظ کرده اند. چون من با 
آنها حشر و نشر داشتم از زمانی که مسئول بسیج 
بودم می رفتم منزلش��ان، کاماًل با ای��ن خانواده ها 
عجی��ن بودم و آن را حس کرده بودم، گفتم خوب 
اس��ت بعد از این مدت روی خاطرات مادر ش��هدا 
کار کنی��م و این موضوع را به چند نهاد پیش��نهاد 
دادم اما اعالم کردند جزو اولویت های ما نیست، با 
همه این تفاسیر در نهایت توانستیم ارتباط بگیریم 
و یک��ی دو تا کار که تولید کردم، نش��ان دادم و با 
استقبال روبرو شد و قرار شد ادامه بدهیم. در این 
مسیر هم گروه تلویزیونی شاهد بسیار کمک کرد.
اما ش�ما که تاکن�ون با تعداد زی�ادی از مادران 
ش�هدا در ارتب�اط ب�وده و صحبت ه�ای آنها را 
ش�نیدید، وجه اشتراک مادران را در چه چیزی 
می بینید که موفق به پرورش فرزندی شدند که 

شهید شده است؟ آیا وجه اشتراکی داشتند؟
دقیقاً وجه اشتراک داشتند، اما باید بگویم که 
در این مس��یر بزرگترین چیزی که برای من مهم 
بود ای��ن بود که به اصل مطلب بپ��ردازم و این را 
به تصویر بکش��م که کس��ی که خوب زندگی کند 
مرگ خوب��ی هم خواهد داش��ت، وجه اش��تراک 
این ش��هدا این بود که خوب زندگ��ی کردند و به 
ش��هادت رس��یدند و مصداق این بخش از زیارت 
عاش��ورا که می گوید: »اللهم اجع��ل محیای محیا 
محمد و آل محمد...« را مشاهده می کنید، در طول 
تاریخ هم نگاه کنید می بینید که کسانی که خوب 
زندگ��ی کردند خوب ه��م از دنیا رفتند و فرزندان 
حضرت فاطم��ه زهرا و حضرت زین��ب را ببینید، 
ما در باره زندگی ش��هدا بخش��ی از ماجرا را خوب 
پرداختیم که س��راغ قهرمان ها رفتیم اما آن وجه 
قضیه را که چه کس��ی اینها را پ��رورش می دهد، 

متأسفانه زیاد نپرداختیم و روی آن کار نکردیم.
برای همین است که فرزندان نسل دوم و سوم 
انقالب مثاًل شهید همت و متوسلیان را می شناسند 
و اما اطالعات کمتری از مادرشان می دانند، ما هم 
همینطور. حتی منبع آرش��یو ما و تاریخ شفاهی ما 
از خاطرات مادران شهدا خالی است. مثاًل متأسفانه 
مادر ش��هید متوسلیان از دنیا رفته است و ما هیچ 
صدا و تصویری از ایش��ان نداری��م، تمام مطالب و 
مستندات صرفا چند نکته و خاطره است که آن هم 
موردی برخی به ایش��ان مراجعه کردند و مکتوب 
ثبت  شده اس��ت. همه اینها دغدغه ای را برای من 

ایجاد کرد که بروم سمت مادرهای شهدا.
 اما درباره وجه اشتراک مادرها نگفتید؟

ببینید دقیقاً این نقاط وجه اش��تراک ش��هدا و 
خوب زندگی کردن آنها من را به نقطه ای وصل کرد 
که بروم ببینیم اینها چه تربیتی داشتند که توانستند 
خ��وب زندگی کنند. به این نتیجه رس��یدم که یک 
تربیت خوبی داش��تند و همین تربیت باعث زندگی 
خوب و در نهایت شهادت آنها شده است. این زندگی 
خوب و تربیت خوب را ماحصل تربیت مادران شهدا 
می دان��م. البته این تاثیر م��ادر روی فرزند در جبهه 

مقابل هم به نوع معکوسی وجود دارد.
در مقایسه ای که در جبهه حق و باطل داریم هم 
می توانیم این را ببینیم از طرفی طاغوتیان را داریم 
که از نور به تاریکی می روند و در دسته  دیگر کسانی 
را داریم که خداوند سرپرس��تی آنها را پذیرفته و از 
تاریکی به نور می روند همانطور که در آیت الکرسی 
ذکر ش��ده اس��ت. وقتی نگاه می کنیم می بینیم که 
زندگی های این دو دسته بس��یار متفاوت است. به 
سمت روش��نایی رفتن را غیر از داشتن مادری که 
خودش مشعل می شود برای نشان دادن راه درست، 

چیز دیگری نمیتواند داشته باشد.
م��ادران  ش��باهت های  بزرگتری��ن  از  یک��ی 
ش��هدا همین نحوه تربیت فرزند اس��ت. ما یکی از 
س��واالتی که در برنامه مادرانه از مادرهای ش��هید 
می پرسیم این اس��ت که شما چه نکات تربیتی را 
انتخ��اب کردید و ب��ه فرزندانتان آموزش دادید؟ و 
وقتی به پاس��خ های آنها دق��ت کنید می بینید که 
از نح��وه نامگذاری این فرزند، تا توس��الت مادران 
و ن��ذر و نیازهایی ک��ه می کردند و خواب هایی که 
می دیدند اش��تراکی خدایی دارد. عموم مادرهای 
شهدا با توجه به نذر و نیازهایی که داشتند و برای 
ش��یر دادن وضو می گرفتن��د از همان ابتدای تولد 
فرزندشان یک نویدی به آنها داده بودند. مثاًل مادر 
ش��هید عب��داهلل باقری می گفت م��ن بارها و بارها 
خواب دیدم که در عالم رؤیا به من گفتند؛ دامنت 
سبز می شود، وقتی می پرسیدم می گفتند بچه دار 
می ش��وید و می گفتم من بچه بغلم است و در این 

حال می بینم می گویند دامنت سبز می شود.
بقیه مادر ش��هدا مانند مادر شهید خالقی پور 
و... ه��م به همین ترتیب. به نوعی به آنها این نوید 
را داده بودن��د که بچه خاص اس��ت و روی تربیت 
بکوشید. اشتراک دیگر این مادرها ارتباط عاطفی 

با فرزندانشان بعد از شهید شدن بود. شهدایی که 
س��ی و خورده ای س��ال از شهادت ش��ان می گذرد 
هم هنوز انگار با مادرانش��ان در ارتباط ا  ند. من در 
مس��تندی مادرها را مقایسه کردم در جبهه حق و 
باطل، این خیلی جذاب اس��ت. می بینیم در جبهه 
حق حتی مادری که سه یا چهار شهید داده  است، 
یک لحظه احس��اس افسردگی و ناراحتی نمی کند 
و مس��تندهایی را می بین��م که مثال پ��در و مادر 
کشته شده  های امریکایی که در خلیج فارس کشته 
ش��ده اند فقط به مس��ببین لعن و نفرین می کنند؛ 
ببینی��د چطور اس��ت ای��ن دیدگاه ها. م��ن وقتی 
پیش مادر ش��هید 70 س��اله می روم انرژی که از 
این مادر ش��هید می گیرم خیلی زیاد است و واقعاً 
انرژی زیادی دارند که فوق العاده است، اینها همان 

اطمینان به خدا و معامله با اوست.
اما وجه اش��تراک دیگر مادر شهدا این بود که 
90 درصد آنها بر سر جنازه پسرشان گریه نکردند 
و حتی حضرت آقا می گفتند گریه کنید چرا گریه 
نمی کنی��د؟ مادرها ه��م می گفتن��د نمی خواهیم 
دشمن شاد بش��ود. در صورتی که اگر مادر شهید 
گریه هم بکند هیچ کس او را بازخواس��ت نخواهد 
کرد. ب��ا این ح��ال وقتی در آن لحظه توس��ل به 
حضرت زینب و حضرت فاطمه می کنند می بینیم 

به راحتی می توانند آرام شوند.
بله، اما این قدرتی که باعث می شود سختی  های 
فراق فرزند را بپذیری و گالیه نکنی واقعًا از کجا 

می آید؟
درباره این موضوع ش��اید بهتر باشد نقل قولی 
داش��ته باش��یم از آقای پناهیان ک��ه مثال زیبایی 
می زن��د، می گوید یک رنج مثبت داریم و یک رنج 
منف��ی، این خانواده ش��هدا و ایثارگران رنج مثبت 
دارند و مثل کوهنوردی هستند که رنج بیدار شدن 
صبح روز تعطیل و فشار باال رفتن از کوه را به جان 
می خ��رد تا در دوران پیری رن��ج منفی را از خود 
دور کند، مادر شهدا رنج مثبت را داوطلبانه قبول 
کردند و این ایمان و امنیتی که در جامعه اس��ت و 
بیشتر از همه اینها مادر شهدا خیلی خوشحالند و 
ما هم وظیفه داریم که همه اتفاقات را متوجه این 

رنج مثبت مادران و خانواده شهدا کنیم.
البت��ه ای��ن حال خ��وب و ق��درت خدایی تنها 
مخصوص مادر و پدرها نیس��ت؛ می بینید جوان 13 
س��اله ای را که در دل جنگ با همه فشارها وقتی در 
اردوگاه عراقی ها اسیر شده و با او قرار است مصاحبه ای 
ص��ورت گیرد قدرت دارد، به نظ��ر من این قدرت ها 
از ایمان آنها اس��ت. اگر ما قبول کنیم سرپرست ما 
خداوند اس��ت و همه اینه��ا را می بیند و همین که 
خ��دا دارد می بیند طبق ق��رآن کفایت می کند پس 
سختی  های مثبت ارزش ش��کوه و گریه ندارد. حاال 

اجازه بدهید یک مساله هم خودم مطرح کنم.
بفرمایید؟

بد نیست با توجه به صحبت های خانم حاتمی 
و میالنی نکاتی را بگویم. باید بگویم متأس��فانه در 
این س��ی و اندی سال که از جنگ می گذرد، هیچ 
کاری در خور شأن مادر شهدا نشد و روی افرادی 
مانند فوتبالیست و خواننده کار شد و روی کسانی 
س��رمایه گذاری کردند که قابل اطمینان نیستند و 
هر لحظه به خاطر بی بصیرتی ممکن اس��ت ضربه 
بزنند. االن هم می بینیم که همین آقای حس��ینی 
و گلش��یفته که روی آنها سرمایه گذاری شده بود، 
وقتی از کش��ور خارج شدند چقدر سعی کردند به 
کش��ور ضرب��ه بزنند، اگر به ج��ای اینکه روی این 
افراد س��رمایه گذاری بی ثباتی داش��ته باشیم روی 
خانواده ش��هدا و ایثارگ��ران این س��رمایه گذاری 
ش��ده بود اوضاع بهتر می شد اما اکنون نتیجه این 

انتخاب های غلط را دارید مشاهده می کنید.
یعنی خانواده ش�هدا را به ش�هرت و مجبوبیت 

می رساندیم؟
ببینید من می گویم اگ��ر مثاًل برای هفته زن 
قدرت و باور مادر ش��هدا را نش��ان بدهند البته نه 
اینکه هر برنامه ای پخش کنند، چراکه متأس��فانه 
در برنامه ای که در افق پخش شد دیدم چند مادر 
ش��هید را برده بودند مس��جد تا نقاشی بکشند! و 
خیلی هم افتخار می کردن��د!!! باور کنید مثل این 
اف��رادی که در آسایش��گاه های روانی بودند از آنها 
خواسته شد نقاشی را جلوی دوربین بگیرند. وقتی 
این برنامه را دی��دم آنقدر به هم ریختم چراکه ما 
از مادر شهدا قابلیت و قدرتی داریم اما به بدترین 
ش��کل گاهی از آن اس��تفاده می کنیم. باید بگویم 
که اینها می توانند آدم تربیت کنند و با گفتار آنها 

انس��ان تربیت کنیم، پناهیان مثالی دارد می گوید 
اس��تفاده بد مانند این است که فردی در خانه اش 
دو ماش��ین پیکان قراضه و پرادو دارد، او همواره با 
پیکان قراضه تردد کند و وقتی پیکان خراب ش��د 
تازه با پرادو آن ماش��ین قراضه را بکسل کند!! این 

چه طرز استفاده از امکانات است؟
این مادر ش��هدا در حد پرادو هس��تند و باید 
اینها را بیاوریم و نشان دهیم که الگوی زن جامعه 

ما این است که چند فرزند داده و توقعی ندارد.
االن ب��ا خانم خالقی پور که چند فرزندش��ان 
شهید شده برخورد داشته باشید باورتان نمی شود 
چ��ه زن قدرتمندی اس��ت، او می گف��ت در طول 

دفاع مق��دس یک ش��ب نش��د همه دور هم ش��ام 
بخوریم. هر دفعه سفره می انداختیم یکی از بچه ها 
جبهه بود از اینکه بچه ها شهید شدند هم می گفت 
عده ای می گفتند اینها نان نداشتند بخورند، بچه ها 
را فرس��تادند!! می گفت همه اینها را تحمل کردند 
و اتفاقاً این را هم می گفت همس��رم مریض شد و 
10 سال زیرش لگن می گذاشتم و یکبار هم اجازه 
ندادم پس��رم یا دخترم ای��ن کار را بکند، چون از 
این ترس��یدم که مبادا موقع لگن گذاشتن چشم و 
ابروی آنها طوری بشود که شوهرم خجالت بکشد. 
این الگو را در فیلم ها کجا می توانید ببینید؟ همین 
خان��م تهمینه میالنی که فمنیس��تی کار می کند 
چقدر به این الگوها پرداخته اس��ت؟! واقعاً کل کل 
کردن معنا نمی دهد و ما فقط روی اینها کار کنیم 
و این را نشان بدهیم که چطور دارند این تربیت را 

به بچه منتقل می کنند. 
از  اس�المی  در جمه�وری  زن�ان  دقیق�ًا،  بل�ه 
جایگاه رفیعی چون خانم دب�اغ برخوردارند، با 
تالش های عده ای که نام بردید خواس�ته  ایشان 
به دوچرخه سواری و ورزشگاه رفتن تنزل یافته، 
البته اصل اقدام بد نیس�ت اما تنزل خواسته ها 

به شدت خطرناک است؟
م��ن نکته ای که از بحث قب��ل جا ماند بگویم 
واقعاً رس��الت ما در عرصه مادران شهدا این است 
که تصاویر قدرتمندی از مادر ش��هدا نشان بدهیم 
باید کاری کنیم مادران قدرتمند را نشان بدهیم.

بگذری�م عمده ترین گالیه های پش�ت دوربینی 
مادران شهدا چیس�ت که شاید قابل پخش هم 

نبوده است؟
وقتی در همان زم��ان دفاع مقدس می دیدیم 
که از رزمندگان پرس��یده می ش��د چ��ه توصیه ای 
ب��رای مردم دارید و آنها ب��ا اخالص می گفتند که 
کوچکتر از آن هس��تم که توصیه ای داشته باشم، 
همین اس��ت که یعنی واقعاً طرف حساب مادران 
شهدا هم مردم نیس��تند و هیچ توقعی هم ندارند 
چون اینها ب��ا کس دیگری معامل��ه کردند. مانند 
اینکه مضارب��ه ای برگزار کردن��د و گفتند هر چه 
پول بیش��تر بیاورید سود بیش��تر برمی  دارید و او 
س��ه بچه اش را آورده و س��ود را از خ��دا می گیرد 
و اما آن چیزی که اذیتش��ان ک��رده این بوده که 
حس کنند این جمهوری اسالمی آن چیزی که در 
آرزوی فرزند شهیداش��ان بود، نباشد! حاال ممکن 
اس��ت گاهی شنیدن خبر اختالس این حس را در 
مادر شهید ایجاد کند و گاهی مسأله بی حجابی و 
یا مس��ایل مختلف، اما عمده ترین چیز این اس��ت 
که نگران به انحراف رفتن انقالب هس��تند ولی باز 
هم طرف حسابش��ان مردم نیستند، طرف حساب 
آنها مسئوالنی هستند که دارند کوتاهی می کنند. 
یکی دیگر از این گالیه ها که مادر ش��هدا داشتند 
نمی دانم تا چه حد قابل پخش اس��ت این بود که 
همه آنها می گفتند حضرت آقا می آمد خانه ش��ان 
از چای و میوه می خورد و حتی وقتی مادر ش��هید 
می گفتن��د غذا در یخچال داش��تم گ��رم کردم و 
ایش��ان خوردند اما وقتی یکی دیگر از مس��ئوالن 
آمدن��د خانه ش��ان از چای و می��وه و آب نخوردند 
و محافظ��ان رفتند برای��ش آب مخصوص آوردند! 
م��ادر ش��هیدی می  گفت وقتی چ��ای آوردم و آن 
مسئول نخورد، خیلی دلم شکست فکر کردم آنها 
به م��ا اعتماد ندارند. اینها البته قابل پخش نبود و 

نمی توانستیم این را پخش کنیم. 
اما در این مسیر آیا سراغ مادر شهدای سایر ادیان 
هم رفتید، حضرت آقا خانه آنها هم س�ر زده اند، 

شهدای سنی، مسیحی، کلیمی، زرتشتی...
 برای ما اصاًل مهم نبود ش��هید دفاع مقدس و 
مدافع حرم ارمنی اس��ت یا مسلمان. مهم این بود 

که س��راغ اینها برویم قبل از اینک��ه دو اتفاق رخ 
بده��د. حض��رت آقا هم دو اتفاق را به ما گوش��زد 
کردند، اول اینکه مراقب باش��ید تحریف نش��ود و 
دوم مراقب باش��ید فراموش نشود. شما دقت کنید 
مادر ش��هدا در برهه ای قرار گرفتند که یا دارند از 
دنیا می روند یا آلزایمر می آید سراغشان، باور کنید 
مادر شهدایی که به ما معرفی می کردند، اگر دو ماه 
دیرتر می رفتیم آلزایمر گرفته بودند. آنقدر حساس 
بود که االن براس��اس سن تقس��یم بندی کنیم و 
سن های باال را زودتر می رویم قبل از اینکه اتفاقی 
بیفتد و برایمان مهم بود این خاطرات ثبت ش��ود. 
یک سری شهدا هستند که قابلیت ساخت مستند 
دارند و بخش��ی از شهدا هس��تند که زندگی شان 
چن��د بعدی نبوده برای همین هم می ش��د درباره 
آنها در قالب مادرانه ورود کرد. یکی از آنها شهدای 
ارمنی و شهدای آتش نشان و شهدای منا هستند. 
دغدغه  ما این اس��ت که سراغ اینها برویم و بنا به 

مناسبتی که داریم این برنامه ها را پخش کنیم.
چقدر به این امر توجه کردید که از شهدا چیزی 
نس�ازید که عامه مردم و جوان ها خود را با آنها 
بیگان�ه نبینند و فکر نکنن�د آنها نمی توانند در 

این مسیر قدم بگذارند؟
اتفاقاً عرض کردم یک س��ری ش��هدا شاخص 
هستند که مستند می سازیم و شهدایی که شاخص 
نیس��تند، مادرانه کار می کنیم، این ش��هدا معموالً 
پیچیده نیستند و برای عموم ملموس هستند. اتفاقاً 
وقتی هم قرار اس��ت خاطرات توس��ط مادر شهید 
مطرح شود خاطراتی رمانیتک و خودمانی است که 
احتم��ال دارد در زندگی روزم��ره هر کدام از ما رخ 

دهد مثل هدیه روز مادر و نخستین کادو و... .
از این خاطرات چیزی که بیش�تر ب�ه یاد مانده 

است برایمان تعریف می کنید؟
م��ادر ش��هید خالقی پور می گفت پس��رم تازه 
دس��تش به جیبش رفته ب��ود و حقوق می گرفت، 
پول را می داد تا نگ��ه دارم، گفته بودم صد تومان 
شود برایت عروسی می گیرم، می گفت وقتی پسرم 

شهید شد، پول هایش 80 تومن شده بود. 
یا مثاًل مادر همین شهید می گفت پسر دیگرم 
دس��تم را گرفت و برد جلوی مغازه که گلهایی به 
ش��کل قلب داشت که تازه در بازار آمده بود نشانم 
داد و گفت پول دس��تم بیاید برایت می خرم، مادر 
شهید گفت: اما پس��رم رفت جبهه و شهید شد و 
م��ن هر بار از مقاب��ل مغازه رد می ش��وم و گل را 
می بینم یاد پس��رم می افتم، بچه های مادرانه بعداً 

همان گل را خریدند و به مادر هدیه دادند.
یا مثاًل م��ادر دیگری به طن��ز خاطره تعریف 
می کرد ک��ه روز پدر با فرزندان��ش مایحتاج خانه 
را می خرن��د به جای هدیه پدر، یک س��الی کتری 
نداش��تند و همه با هم پول گذاش��تند و برای روز 
پدر کت��ری خریدند و پدر با خن��ده به آنها گفت 
پ��س مادرتان کتری می خواس��ت. ای��ن خاطرات 

ساده است و البته پر از نکات جالب.
ام�ا چقدر از این مس�یر به س�یر زندگ�ی مادر 

می پردازد؟
م��ا اتفاق��اً همیش��ه قهرمان ه��ا را می پردازیم 
و می رویم س��راغ ش��هدا، اما از مادرانش��ان چیزی 
نمی دانیم در حالی که این مادرها هستند که شهید 
را تربیت می کنند و ما در برنامه مادرانه درباره سیر 
زندگ��ی مادر ش��هید از تاریخ تولد خودش ش��روع 
می کند و شرایط اقتصادی را می گوید تا روز شهادت، 
این خیلی مهم است که من حتماً دوست دارم تأکید 
کن��م ما درصدی از هدفم��ان در برنامه مادرانه این 
است که سبک زندگی را زیرپوستی منتقل کنیم و 
فقط خاطره نباشد. یک جا مادر شهید می گوید من 
12 بچه داش��تم و ش��ب ها با نگرانی گرسنگی اینها 

نمی خوابیدم شب با امید به خدا می خوابیدم و صبح 
با امید به خدا بیدار می ش��دم وقتی این پخش شد 
یک��ی از ائمه جمعه زن��گ زد و گفت همین توکل 
به خداس��ت که به فرزند منتقل شده است و از این 

خاطرات بیشتر نمایش دهید.
مادر شهید حسین امیدواری، ایشان در خاطره 
فرزندش می گوید من س��واد ندارم، حسین معانی 
قرآن را به من یاد داد و االن هر چه قرآن می خوانم 
و معنی قرآن را متوجه می شوم برای حسین است. 
تعری��ف می کن��د می گوید دکتر رفتم دس��تم درد 
می کرد نمی خواستم قرص ها را بخورم، اما حسین 
به خوابم آمد و گف��ت مامان اگر می خواهی خوب 
شوی قرصها را باید بخورید، خوردم و خوب شدم.

پشت دوربین مادرانه چه خبر است؟
پشت دوربین اتفاقات خوبی می افتد، ما با مادر 
ش��هدا ارتباط قلبی می گیریم. ارتباط قلبی خیلی 
خوب اس��ت، ابتدا که زنگ می زنیم مادر شهید با 
اک��راه قبول می کن��د و وقتی اولین ن��گاه بین دو 
طرف ایجاد می شود و شاید بگوید از خود راضی ام 
اما آنقدر برخورد بدی با خانواده شهدا شده گاهی 
آنه��ا رغبت به صحب��ت ندارند؛ و وقت��ی می بیند 
صحبتی ش��ده که دغدغه ای ندارند و صبح خیلی 
ناراحت هستند و در لحظه آخر که داریم می رویم 
مثل اینکه یک نفر خالی ش��ده باشد می شوند. اما 
ما برنامه را به س��مت شام غریبان پیش نمی بریم، 
مثاًل برنامه مالزمان حرم را دیدم که همسر شهید 
می آید و خاطره گریه داری می گوید و بعد روی آن 
مداحی پخش می ش��ود، من نظرم این است از این 
روش احساسی چیزی در نمی آید، چراکه این فقط 
با احس��اس می آید و می رود. اما در برنامه مادرانه 
اگر کسی بخواهد واقعاً می تواند زندگی نامه جامع 
مادر ش��هید و ش��هید را بنویس��د. ما وقتی داریم 
خداحافظ��ی می کنی��م و جدا می ش��ویم، تک  تک 
بچه ها می روند و دو قول از مادر ش��هید می گیرند، 
یکی قول ش��فاعت می گیری��م و دوم برای عاقبت 
ب��ه خی��ری جوانها دع��ا کنند، چون ای��ن مادرها 

سرمایه گذاری خوبی با خدا کردند.
روایت داریم ش��هید وارد بهش��ت نمی ش��ود 
مگ��ر اینکه مادر و پدرش را هم ببرد. پس��ر دیگر 
مادر شهید بوربور می گفت هر وقت دور هم جمع 
می ش��دیم م��ادر می گوی��د »دی  وی  دی« برنامه 
مادران��ه را بگذارید و آنقدر این برنامه را دیدیم که 
حفظ شده ایم. یکی دیگر از مادران شهدا می گفت 
رفتم س��وپرمارکت و می گفت نمی دانس��تیم شما 
مادر شهید هس��تید و آن چیزهایی که از خانواده 
ش��هدا به ما منتقل شده این بوده که بازخوردهای 

این برنامه خوب بوده است.
م��ا ب��ا خانواده هایی ک��ه گفت وگ��و می کنیم 
ارتباط را قطع نکردیم و کار به جایی رس��یده که 
وقتی صداوس��یما از مادر ش��هید دع��وت می کند 

می گوید اگر معصومی نژاد بیاید، می آییم.
ش�ما اصال برای چه دغدغه کار درباره ش�هدا را 

داشتید آیا خانواده شهید هستید؟
من جزو خانواده شهدا نیستم اما تاثیر شهدا را 
در زندگی حس کردم، پسرخاله هایم شهید شدند 
ولی با آنها ارتباط نداش��تم؛ چون سال 1363 که 
آخرین پسرخاله ام شهید ش��د 5 ساله بودم. اما با 
شهید آوینی و غالمعلی رجبی مأنوس بودم و اینها 
به نوع��ی الگوهای من بودن��د. از همان بچگی در 
ش��کل گرفتن ش��خصیت من تأثیرگ��ذار بودند و 
الگ��وی رفتاری بودند. این باعث ش��د با باال رفتن 
س��نم تأثیر ش��هدا را حس کردم. در مسجد بودم 
بچه ه��ا هر کدام با یک ش��هید بودن��د و می دیدم 

چقدر تأثیر شهید را گرفتند.
اج�ازه می دهی�د فرزندت�ان در ای�ن مس�یر پا 
بگ�ذارد، مث�اًل اگر بخواه�د برود س�وریه برای 

جنگ یا هر جای دیگری به جز کشور؟
بله، انش��ااهلل که در عمل چنی��ن کاری کنم. 
واقع��اً چنین اقدامی به آن نگاه و س��رمایه گذاری 
و اعتم��اد به خدا ب��از می گردد. ک��ه بدانیم با چه 
کس��ی داریم سرمایه گذاری می کنیم، گاهی آنقدر 
به ط��رف اطمینان نداریم که حداقل ها را بگذاریم 
اما برخی به شدت به خدا اعتماد دارند، مثاًل مادر 
شهید بادامچیان 5 پسر شهید داشت باید دید این 
مادر چقدر به خدا مطمئن است که سرمایه گذاری 
ک��رده، االن فرزند برادرم که 12 س��اله اس��ت در 
این مس��یر آمده و آخرین کتاب های دفاع مقدس 
را می خواند و حت��ی برایم تعریف می کند. در حد 
توان س��عی می کنیم در این مسیر پیش برود. در 
برنام��ه مادرانه اتفاق خوب می افتد آرش��یو خوبی 
از عکس ها و فیلم ها و وصیت نامه ش��هدا مس��تند 
می شود. شهدای دفاع مقدس داشتیم که سی سال 

بوده کسی نرفته به آنها سر بزند.
 گالیه ای در این مسیر ندارید؟

چرا اتفاقاً، گالیه هم داریم از مس��ئوالن که تا 
االن حرکتی انجام ندادند مگر اینکه خود حضرت آقا 
دست روی کتابی بگذارند و تازه عده ای برایشان آن 
کتاب مهم شود. انگار حتماً حضرت آقا باید بگویند 
خوب است تا دیگران کتابی بخوانند یا فیلمی درباره 
دفاع مقدس ببینند، مثاًل برنامه مادرانه را تا حضرت 

آقا تعریف نکنند مورد توجه قرار نمی گیرد.
مادرانه تا چه زمانی ادامه دارد؟

50 برنام��ه ضبط کردیم. اما ای��ن برنامه فعاًل 
ادامه دارد و دغدغه من اس��ت تا وقتی که مادران 

شهدا هستند، ادامه داشته باشد.
ش�هید به معنی شهید جنگ اس�ت یا به سراغ 

شهدایی مانند آتش نشان و منا هم می روید؟
ت��ا االن نرفتیم، اما برای ما معذوریت نیس��ت. 
ب��رای م��ا م��ادران ش��هدای دفاع مق��دس چون 
سن هایش��ان زیاد است و خطر از دست رفتن دارد 

اولویت ما فعال آنهاست.
ممنون، نکته خاص دیگر مانده که بگویید؟

ممنون��م که به این بخش ورود می کنید، فقط 
اینکه قدر مادر ش��هدا را باید دانست و آموزه  های 

تربیتی آنها را توسعه داد.

روز مادر امس��ال نیز مانند سال های گذشته شور و 
هیجانی خاص را بر سراس��ر کشور حکمفرما ساخته 
ب��ود. هرک��س به نحوی ب��ه دنبال آن ب��ود تا روزی 
خاطره انگی��ز را رقم زن��د. حتی آنهایی ک��ه مادر از 
دس��ت داده اند متفاوت تر از روزهای دیگر سال بر 
مزار مادر حاضر شدند. در این بین البته مادرانی بودند که در غم از دست دادن فرزند این روز 

را با یاد خاطرات روزهای مادری که فرزندشان برای آنها می گرفت سر کردند. 
برایمان این سوال مطرح بود که مادرانی که در دفاع مقدس و سال های پس از آن فرزندانشان 
ب��ه ش��هادت رس��یده اند چگون��ه روز م��ادر را س��ر می کنن��د؟ چ��ه خاطرات��ی از برنامه هایی که 
بچه هایش��ان پیش از ش��هادت برای روز مادر داش��تند دارند؟ چگونه بعضی از آنها 30 س��ال و 
حتی 40 س��ال است که به جای اینکه در خانه میزبان فرزندانشان باشند خود بر قطعه شهدا بر 
مزار فرزندانش��ان میهمان می شوند؟ این س��وال ها و ده ها سوال دیگر باعث شد تا به مناسبت 
روز مادر با مردی گفت و گو کنیم که تالش داش��ته تا توجه همگان را به مادران ش��هدا جلب کند 
و در این مسیر نیز در برنامه ای خاص آنان را به تصویر کشیده است، مردی که ریشه فداکاری 
و جانفش��انی ش��هدا را در تربیتی که از مادر به ارث بردند کشف کرده و برای همین سعی کرده 
از وجه اش��تراک مادران بگوید و نش��ان دهد چرا اسالم برای مادر ارزشی غیرقابل اندازه گیری 
قایل است و مسلمانان دوست ندارند این جایگاه را در حد استفاده های ابزاری و فروش اجناس 
پایین آورند. با سیداحمد معصومی نژاد تهیه کننده مادرانه همکالم شدیم تا از آن سوی دوربین 
مادران��ه برایمان از زن��ان قدرتمندی بگوید که انس��ان های خدایی پ��رورش داده اند، بخوانید 

ماحصل این گفت و گو را:

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

تهیه کننده برنامه مادرانه در گفت وگو با سیاست روز:

طرفحسابمادرانشهدامسئوالنیهستندکهدارندکوتاهیمیکنند

چرا اتفاقًا، گالیه هم داریم از مسئوالن 
 که تا االن حرکتی انجام ندادند

مگر اینکه خود حضرت آقا دست روی 
کتابی بگذارند و تازه عده ای برایشان 

آن کتاب مهم شود. انگار حتمًا حضرت 
 آقا باید بگویند خوب است

تا دیگران کتابی بخوانند یا فیلمی 
درباره دفاع مقدس ببینند، مثاًل برنامه 
مادرانه را تا حضرت آقا تعریف نکنند 

مورد توجه قرار نمی گیرد


