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سرهنگ حسین اسکندری مشاور رئیس مرکز مینزدایی کشور در گفتوگو با «ایران» تشریح کرد

خطر مین در مناطق سیالبی
تا چه حد جدی است؟
اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

روز جهانـــی «آگاهـــی ازمخاطـــرات مین» را در حالی پشـــت سرگذاشـــتیم که
درمناطقی از اســـتانهای درگیر در جنـــگ تحمیلی ،براثر ســـیل بردگی دوباره
ســـروکله مینهای باقـــی مانده از آن دوران پیدا شـــده و چنگ و دندان نشـــان
میدهند .این نشـــان از آن دارد که با وجود گذشـــت بیش از سی سال از جنگ
و به رغم پاکسازی ســـرزمینهای آلوده به مواد ناریه ،هنوز مینهای قاتل در دل
زمین نفس میکشـــند و در کمین نشســـتهاند .مین اگرچه سالحی جنگی است
اما با اتمام جنگ مأموریتش پایان نمییابـــد و بعد از جنگ هم اغلب ازمیان
غیرنظامیان قربانی میگیرد.
تخمین زده میشـــود هنوز صدها هزار مین
عمـــل نکرده زیر خاکهـــای مناطق غرب و
جنوب کشورمان پنهان باشـــند .پیش از این
رئیس مرکز مینزدایی کشـــور ،گفتـــه بود از
 ۴۲هـــزار کیلومترمربع ســـرزمینهای آلوده
بـــه مین در پنج اســـتان؛ آذربایجـــان غربی،
کردســـتان ،کرمانشـــاه ،ایـــام و خوزســـتان،
مناطق محدودی هنوز آلـــوده به مین باقی

مانده اســـت که همـــه مینهـــای آن یادگار
دوران جنگ نیســـتند ،بلکه تعدادی از آنها
برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی از مرز
و مبارزه با قاچاق در زمین کاشـــته شـــدهاند.
مینزدایی مســـتلزم هزینـــه و فرصت کافی
اســـت ،از اینرو پاکســـازی مناطق آلـــوده تا
ســـالها به درازا میکشد .در بسیاری از موارد
نیـــز مکانهای دقیق مینگذاری مشـــخص

نیســـت و بالطبع کار مینروبی دشـــوار و کند
پیش میرود .در چنین وضعیتی مخاطرات
ناشی از وجود مین موجب میشود تا زیست
بومهـــای قبـــل از جنگ با مشـــکالت جدی
برای ادامه ســـکونت ،کشاورزی و گردشگری
روبهرو باشـــند .تالش بینالمللی برای منع
کاربرد مین بویژه مینهای ضدنفر در قالب
«پیمان اتاوا» شکل گرفته است ،اما بهدلیل
عدم عضویت طرفین درگیر در جنگ ایران
و عراق در این پیمـــان ،محدودیتی برای کار
گذاشتن مین وجود نداشته است .طبق نظر
کارشناسان درجریان جنگ عراق علیه ایران،
 16میلیـــون مین در نزدیک بـــه  4.2میلیون
هکتـــار ازمناطـــق مـــرزی زیر پـــای نظامیان
دوطرف کاشته شده است که بالفاصله بعداز
پذیرشقطعنامه،598پاکسازیاینمناطق
آلوده شـــروع واغلب بخشهای خاک ایران

پاکسازی شده است .رئیس مرکز مینزدایی
ن سال گذشـــته اعالم کرد« :در
کشور فروردی 
حال حاضر تنها  28هزار هکتار از زمینهای
آلوده به مین که پاکســـازی نشده در مناطق
مـــرزی وجود دارد که علت آن تراکم بســـیار

تأملی بر کتاب« ســه نگاه»اثرتازه انتشار یافته علیرضا کمری

«ســـــــه نــــــــگاه»...
دربرگیرنـــده برخـــی از
گفـــت و نوشـــتهای
آقـــای کمـــری در ســـه
حوزه فرهنـــگ و روایت
فرانک جمشیدی
پژوهشگر حوزه
و پژوهـــش جنگ /دفاع
مطالعات و
مقدس است که قبل از
تحقیقات جنگ
گردآمـــدن در این کتاب،
ســـابقه چاپ و انتشار داشتهاند اما بازچاپ آنها
در شـــکل کنونی ،حاصل دغدغهای اســـت که
سالهاســـت ذهن مـــرا به خود مشـــغول کرده
اســـت :مهمترین مسأله(های) کســـانی که در
حوزه جنـــگ یا دفـــاع مقدس میاندیشـــند و
مینویسند ،چیســـت و آن مســـأله(ها) با کدام
مقدرصورتبندیشدهاند.
پرسش(های) َّ
بـــه نظـــرم ،ایـــن اهتمـــام بـــه گویاســـازی
مســـألههای متولیـــان و مشـــتغالن و
اندرکاران حوزههایی چـــون «ادبیات»،
دســـت
ِ
«تاریخنگاری»« ،تاریخ شفاهی» و «خاطرات»
جنگ/دفاعمقدس،نهفقطنیازجدیامروزما
در عرصه پژوهش جنگ است ،بلکه به گمانم
دراینزمینهخیلیدیراقدامکردهباشیم؛یعنی
ما میبایســـت مدتها پیش دنبال میکردیم
که بدانیم موضوعات اساسی اصحاب اندیشه
در حوزه جنگ چیســـت ،پشت آن موضوعات
چه مسألههایی نهفته است و مسألهها با کدام
پرسشها ســـامان یافتهاند .زیرا مسأله ،هر چه
باشـــد ،محصول خوانـــش مـــا از واقعیتهای
اجتماعی اســـت .بنابراین ،روشـــنکردن اینکه
اصحاب اندیشه در حوزه جنگ ،چه خوانشی از
واقعیتهایاجتماعیجامعهامروزایراندارند
و آن خوانش را چگونه پلی میکنند میان خود
و مخاطبانشان ،ضرورتی انکارناپذیر است .این

نگویمکامالًبیمشتریوجادهایکمرهرواست.
زیرا ظاهراًذهن ما بهلحاظ فرهنگی با موضوع،
خو و اُنس بیشـــتری دارد تا با مســـأله .شاید به
همین دلیل ،عادت کردهایم به ندیدن مسأله یا
پاککردن مسأله به جای تبیین دقیق و درست
مسأله.حالآنکه«بازشناسی»«،دستهبندی»و
«تبیین»مسألهکمکمیکندکهمسأله،بهعنوان
موجودیحیاتمند«،رابطهمند»نیزبشود.چون
درغیراینصورت،خیلیزودیامیمیردیاحیات
نباتیپیدامیکند.تجربه 16سالاشتغالمندر
حوزه پژوهش جنگ این اســـت که مسألهها در
این حوزه بهدلیل دچارشـــدن به «گمبودگی»،
«ابهام» و «آشـــفتگی» ،همدیگر را نمیشنوند
تا متقابالً بتوانند چیـــزی به هم بیفزایند و این،
مانع جدی بر سر راه شنود و گفت آنها با یکدیگر
است .تکرارهای ماللآور موضوعات کتابها و
مقاالتوسخنرانیهاوپایاننامههاورسالههای
دانشگاهی در حوزه جنگ هشتساله گواه این
ادعاســـت که مســـألهها چندان که بایـــد با هم
درنمیآمیزند،ازهمباردارنمیگردند،نسلمند

نه ما و نه هیچ کس دیگری اطمینان خاطری در حد
صددرصد که مردم با خیال راحت مثل سابق در همه
مناطق تردد کنند نمیتواند بدهد .این اطمینان را
قبل از سیل هم نمیشد داد چه رسد به حال که سیل
تغییراتی را در سطح خاک به وجود آورده و امکان
باال آمدن مین از عمق به سطح وجود دارد .اما این
اطمینان را به اهالی میدهیم که بعد از فروکش کردن
سیل ،تیمهای اورژانس ما به همه موارد مشکوک
رسیدگی وآنها را مورد بازبینی مجدد قرار دهند
به پاکسازی تکمیلی ندارد و همان پاکسازی
قبلی کافی بوده اســـت و ضرورتـــی ندارد که
کار تکمیلـــی در آن منطقه انجام شـــود .زیرا
امکان اینکه تمام مســـیرهایی که سیل آمده
است را مورد بازبینی مجدد قراردهیم وجود
ندارد .چون وســـعت منطقه به حدی است
کـــه در عمل این امکان را بـــه ما نمیدهد».
سرهنگ اسکندری در ادامه پیرامون همین
موضـــوع میگویـــد« :مناطق آلـــوده به مین
ومخاطره آمیـــز به مناطق جنگـــی محدود
اســـت و تقریباً برای ما معلوم اســـت که چه
مکانهایی مینگذاری شدهاند .اگرسیالب از
روی این مناطق عبور کرده باشـــد الزم است
آنجا و زمینهای پایین دســـت آن را واکاوی
مجدد کنیم و لزومی ندارد تا همه مسیرهای
سیالبی مورد بازدید مجدد قرارگیرند .از این
جهت بازکاوی بخشهایی از دشت آزادگان

سیل گروههای گشت ما بهصورت گمانه زنی
در مناطقی که الیههای زمین برداشته شده
و ممکن است مینی از عمق به سطح آمده
توجورا انجام خواهند
باشد عملیات جســـ 
داد ».مشاور رئیس مرکز مین زدایی کشوردر
پایان با تأکید براینکه دیگر بخش خصوصی
نقشـــی در مین روبـــی مناطق آلـــوده ندارد
یادآورمی شـــود کـــه مرکز مین زدایی کشـــور
مسئولیت مستقیم این کار را برعهده دارد و
از جانب وزارت دفاع مأمور این اقدام انسان
دوستانهاست.
وی خاطرنشان می کند که این مرکزهمه
تـــوان خود را بـــه کار گرفته تـــا مناطقی را که
احتمال آلودگی مجدد در آنهـــا وجود دارد،
بازنگری کـــرده و از نبود میـــن در آن منطقه
اطمینان حاصل شود و اگر نیاز بود پاکسازی
مجدد انجام گیرد.

به بهانه روز جانباز

مسألهکاوی ،شکیب و شیدایی توأمان میخواهد
ضرورت هرآینـــه صورت تحقق به خود بگیرد،
میتواند دستکم چهار نتیجه سودمند داشته
باشد :نخست ،تعیین ساحتهایی از موضوع
که نگاه شخص م ّدنظر آنها را رصد کرده است؛
دوم ،احصـــای دقیق مســـألههایی که در همان
ســـاحتها همچنان ناکاویده باقـــی ماندهاند؛
ســـوم ،تدوین برنامههای پژوهشی برای کاوش
درباره ناکاویدهها در قالب بســـتههای پژوهشی
پیشنهادیبهمراکزونهادهایعلمیوتحقیقی
و دانشـــگاهی؛ و چهارم ،اتخاذ اســـتراتژیهای
مناســـب بـــرای تحقیـــق دربـــاره مســـألههای
پیشنهادی .جا دارد در اینجا یادی کنم از تالش
ارزشـــمند آقای درودیان بـــرای انجام این مهم
در ســـه کتـــاب «پرســـشهای اساســـی جنگ»
(« ،)1380جنـــگ ایران و عـــراق؛ موضوعات و
مسائل» ( )1390و «مسألههای اساسی جنگ»
( .)1397درودیان در کتاب نخست ،مهمترین
پرسشهای جامعه پســـاجنگ درباره جنگ را
شناسایی کرده و اولین کسی است که موفق شده
مجموع آن پرسشها را به سه پرسش اساسی
تقلیل دهـــد« :چرا جنگ با عراق آغاز شـــد؟»،
«چراپسازفتحخرمشهرادامهیافت؟»و«چرا
با پذیـــرش قطعنامه  598پایـــان پذیرفت؟».
همچنین در دومین کتاب یادشده ،درودیان به
بازشناسی مهمترین موضوعات و مسألههای
طرفیـــن درگیـــری طـــی هشتســـال جنـــگ و
دستهبندی آنها پرداخت ه و سرانجام در آخرین
کتابیکهازدرودیاننامبردهام،ایشانمهمترین
مسألههای جنگ هشتساله را از دیدگاه ارتش
شناساییکردهاست.
البتـــه اذعـــان باید کـــرد محصـــول چنین
تالشی ـ که جز در سایه عشـــق و شکیب فراوان
بهدستآمدنی نیســـت ـ بسیار کممشتری ،اگر

باالی مین در این زمینهاست ».این در حالی
اســـت که وزیـــر دفاع دولت دهـــم گفته بود؛
«تمام زمینهای آلوده به مین در استانهای
مرزی ،تا پایان سال  91بهطور کامل پاکسازی
خواهند شـــد ».ایالم ،خوزســـتان ،کرمانشاه،
آذربایجـــان غربی و کردســـتان ،پنج اســـتان
مرزیای هســـتند که مین در آنها وجود دارد.
طبق آمار ،یک سوم زمینهای آلوده به مین
در منطقه ســـومار قرار دارد و در این منطقه
هرچـــه به خط مـــرزی نزدیک تر می شـــوی
تعداد مینها بیشـــتر میشـــوند ،تا آنجا که
نمیدانی در هنگام راه رفتن پایت روی مین
خواهد رفت یا نه! بعد از جنگ ،حدود چهار
هزار نفـــر بهعلت انفجار میـــن دچار حادثه
شـــدهاند و جالب اســـت بدانید کـــه بیش از
 90درصد آنان افراد غیرنظامی هســـتند10 .
درصد باقیمانده هم مأمورانی هســـتند که
برای گشتزنی ،پاکســـازی یا مأموریت به این
مناطق رفته بودند .براســـاس آمار بیشترین
قربانیان حوادث ناشـــی از انفجار مین ،افراد
محلیانـــد که یا بـــرای چـــرای دام یا هنگام
کار و فعالیت در مناطق کشـــاورزی بوده و یا
کودکانیاند کـــه درمنطقه مشـــغول بازی و
جستوخیز بودهاند .برهمین اساس و برپایه
تخمین منابع غیررسمی تا پایان سال 1395
بیش از  2800نفر براثر انفجار مین درمناطق
مرزی کشـــته و بیش از  7000نفر نیز زخمی
شـــدهاند و خطر میـــن جان افراد بیشـــتری
را نیـــز تهدید میکنـــد .ســـیالب و بارانهای
شـــدید قادرند مینهای باقی مانده از دوران
جنگ را جابهجا و از عمق به سطح بیاورند.
کما اینکه در ســـیل اخیر نیز این اتفاق افتاده
است .در این ارتباط به سراغ سرهنگ حسین
اســـکندری مشـــاور رئیس مرکـــز مینزدایی
کشـــور رفتیم تا از چندوچون مینهای باقی
مانـــده از دوران جنگ و میـــزان جدی بودن
خطر آنها مطلع شویم.
وی در ارتبـــاط بـــا دلیـــل رؤیـــت مین در
مناطق پاکســـازی شـــده در جریان سیلهای
اخیـــر و میـــزان مخاطـــرات احتمالـــی آنهـــا
میگوید« :پاکســـازی لولهای مختلفی دارد.
آن پاکســـازی کـــه معمـــوالً اعـــام میشـــود
انجـــام گرفته و به پایان رســـیده« ،پاکســـازی
بشردوســـتانه» نام دارد .یعنی ســـطح زمین
و آن چیـــزی کـــه در دســـترس عمـــوم مردم
هست پاکسازی و مینهایش جمعآوری شده
است .اما «پاکســـازی تکمیلی» یا «پاکسازی
صنعتی» مرحلهای است که بعد از پاکسازی
بشـــر دوســـتانه باید انجام شـــود .کاوش زیر
سطح و جمعآوری آنچه که زیر سطح است
و بیـــرون آوردن مـــواد ناریـــه ازالیههای زیرتر
بهدلیـــل هزینه بـــاالی آن ،معمـــوالً انجـــام
نمیشـــود .بلکـــه براســـاس اولویتبنـــدی
صنعتی یا اقتصـــادی ،زمینی که قراراســـت
در آن پروژهای اجرا شـــود ،پاکسازی تکمیلی
درآنجـــا بهعنـــوان یک فـــاز اجرایـــی صورت
میگیرد.درمواقعسیالبیمعموالًسیلمینی
را جابهجـــا نمیکند ،چون در مسیرســـیالب
نیست ،بلکه با برداشته شدن الیههای رویی
زمین ،الیههای عمقی پیدا شده و مینها ی
موجود در عمق قابل رؤیت میشـــوند ومی

توان بدانها دسترسی داشت و آنها را خنثی
نمود ».سرهنگ اسکندری در پاسخ به سؤال
دیگری درارتباط با برنامـــه مرکز مین زدایی
کشور برای اینگونه موارد میگوید« :بهدنبال
وقوع سیل تیمهای عملیاتی ما در مناطقی
که درگیر جنـــگ بوده حضور یافته و به موارد
اورژانســـی رسیدگی میکنند .اگر جایی اعالم
شود که شیئی مشکوک به مواد ناریه مشاهده
شده است ،تیمهای اورژانس ما به آن نقطه
میرونـــد وبـــه موضـــوع رســـیدگی میکنند.
درســـیل اخیـــراز آنجـــا که وضعیـــت ثابت و
پایـــداری وجود نداردً ،
فعـــا برنامه جامعی
نمیتوان داشـــت .مگر اینکه بعد از فروکش
کردن سیل مناطقی را که مین مشاهده شده
است  ،مورد بازدید مجدد قراردهیم».
وی مناطقی از دشـــت آزادگان را شـــامل
توجوی
این موارد دانســـته و بر لزوم جســـ 
مجـــدد در این مناطـــق تأکید میکنـــد و در
ارتبـــاط بـــا نزدیکی آنهـــا به محـــل زندگی و
زمینهـــای مزروعی اهالی اظهـــار میدارد:
«ایـــن مناطق بیشـــتر در اطراف روســـتاها و
زمینهای کشاورزی مردم است و مینهای
رؤیـــت شـــده متعلـــق بـــه دوران جنـــگ
تحمیلیانـــد ».مشـــاور رئیـــس مرکـــز مین
توجوی مناطق
زدایی کشـــور پیرامون جس 
بیشتری عالوه بر آنجاهایی که مین مشاهده
شـــده توضیـــح میدهـــد« :اگرجایـــی مینی
مشاهده نشـــود معنایش این اســـت که نیاز

را ضـــروری میدانیـــم نـــه همه گســـتره این
منطقه را ،این بخشها هم مشخصاً شامل
مناطقی هستند که در نتیجه نفوذ دشمن در
عمق خاک کشورمان در روزها و ماههای اول
جنگ آلوده به مین شدهاند».
ســـرهنگ اســـکندری در پاســـخ بـــه این
ســـؤال که آیا میتوان به مردم اطمینان داد
کـــه خطر مین جـــان و سالمتشـــان را تهدید
نمیکنـــد؟ میگوید« :نه مـــا و نه هیچ کس
دیگـــری اطمینـــان خاطری در حـــد صد در
صد که مردم با خیال راحت مثل ســـابق در
همه مناطق تردد کنند نمی تواند بدهد .این
اطمینان را قبل از سیل هم نمیشد داد چه
رسد به حال که ســـیل تغییراتی را در سطح
خاک به وجود آورده و امکان باال آمدن مین
از عمق به سطح وجود دارد .اما این اطمینان
را به اهالی میدهیم که بعد از فروکش کردن
ســـیل ،تیمهـــای اورژانس ما به همـــه موارد
مشـــکوک رســـیدگی و آنها را مـــورد بازبینی
مجدد قـــرار دهند .تیمهـــای اورژانس ما در
اختیار مردم است .این نکته هم نیازمند تذکر
اســـت که تیمهای اورژانس زمانی به کمک
اهالی میشتابند که مینی مشاهده شود».
وی در پاســـخ به این ســـؤال که درصورت
غیرقابل رؤیـــت بودن مینی که براثر ســـیل
از عمـــق به ســـطح آمده وقابلیـــت انفجار و
آسیب رساندن دارد چه تمهیدی اندیشیده
شده است؟ می گوید «:بعد از فروکش کردن

جانبازی توقفگاه نیست

نمیشوند؛ یعنی با مسألههای قبل و بعد خود
ارتبـــاط نمیگیرنـــد ،مدنیت پیـــدا نمیکنند؛
یعنی فاقد شـــبکهمندی (برای انتشـــار و توزیع
و دادوســـتد) ،فاقد برنامهریزی (برای توسعه و
پیشرفت) و فاقد سند چشماندازند ،بلکه فقط
مدام از نو آغاز میشوند.
با این مالحظه ،کتاب« ســـه نگاه» ...را گامی
میدانـــم در جهـــت آشکارســـازی مهمتریـــن
آن احدی از آحاد اندیشـــهگر
مســـألههایی که از ِ
دربـــاره جنگ اســـت؛ یعنـــی آقای کمـــری ،در
مقام یکـــی از ُپرکاران (از حیث گفت و نوشـــت
و تدریس کارگاهی) در حـــوزه پژوهش و روایت
و فرهنـــگ جنگ /دفاع مقدس اســـت .از آنجا
که ویرایـــش و چینش و عنوانگـــذاری مقاالت
این کتـــاب ،همانطور که از عنوان آن برمیآید،
مســـألهمحورانه اســـت ،پیشـــنهاد میکنـــم
عالقهمندان به مطالعه این اثر ،ابتدا انجامه آن
رابخوانندتابهمسألههاوپرسشهایمکنوندر
ورای هر مطلب ،آگاهی یابند .بسا که این اقدام
لذت خواندن متن را افزون کند.

محوریترینزیربناهای
تاریخـــی حـــوزه ایثـــار
و جانبـــازی ،نهضـــت
عظیم عاشورا و انقالب
حسینی(ع)است.
حمیدرضا
عسگری مورودی
این حادثه جاودانه
و تراژیک که تمامی
شاکله آن به تعبیر دقیق عالمه شهید
مرتضی مطهـــری ،حقخواهی و نیل
به حقیقت اســـت ،آنچنان ظرفیتی را
پدیـــد آورد که هر انســـان آزاده خارج
از شـــمول دایره اســـام نیـــز میتواند
در هر عصر و نســـلی با این استراکچر،
در تحقـــق اهـــداف و آرمانهـــای
حقطلبانـــه خویـــش در برابـــر جنود
ُجور و اصحاب ستم به دفاع و مقابله
برخیزد.
اگـــر عاشـــورا تصویری روشـــن و تمام
قامت از حماســـه ،ایثـــار و جانبازی را
در برابر انســـانها برافراشـــته اســـت،
خود بر ســـه پایـــه اساســـی عقالنیت،
معنویـــت و عدالـــت اســـتوار بـــوده و
علت مبقیـــه و راز ماندگاری آن را نیز
در همین نقطه باید ُجست.
در یـــک ارزیابـــی کالن و ژرفنگرانـــه
میتوان به این نتیجه رســـید که ایثار،
جانبـــازی و شـــهادت ،هـــدف غایـــی
انســـانهای حقطلب نیســـت ،بلکه
تحقق عدالـــت ،عقالنیت و معنویت
در قلمـــرو زندگـــی بشـــری ،آرمـــان
متعالـــی اســـت و بههمیـــن اعتبـــار،
آنجا کـــه ثقل باطل و ســـیطره ســـتم
جلـــوه میکنـــد و از محاســـبات عقلی

راه گریـــزی برنمیخیـــزد ،جانبـــازی
ســـربرمیآورد تـــا حقخواهـــان از
بنبســـتهای ذلتبـــار رهایـــی یابند
و شـــهادت جامعهای عـــاری از کفر و
ظلـــم را به ارمغان آورد! حســـین(ع)
و یارانش از اینرو شهادت و جانبازی
را برگزیدنـــد کـــه عنصـــر جانبـــازی و
شـــهادت را رفیعتریـــن قلـــه بـــرای
رســـاندن پیـــام بـــه بشـــر گرفتـــار در
حلقه ظلم و ســـتم و تفهیـــم اهداف
حقطلبانه و نقطه اثرگذار در پیگیری
آرمانهـــای عدالتجویانـــه تلقـــی
کردند.
اگـــر ابالفضلالعباس(ع) در ســـرحد
جانبـــازی الیاالبـــد درخشـــش دارد،
وظیفه ما توقف در آن نیست!
آن چهـــره بیبدیـــل در وفـــاداری و
غیـــرت ،کلیـــد گشـــایش گـــری بهنام
جانبـــازی و ایثـــار را با دســـتانی بریده
در پنجه فهم و درک ما قرار داده تا از

بنبســـتهای جهل و باطل ،راهی به
حقیقت بگشاییم.
اعضـــا و جوارحـــی بس مقـــدس که
نهادههای جانبازی را شکل میدهند،
نباید به توقفگاهی برای مرثیه تبدیل
و مـــا را از آن پیکـــره عظیـــم فکـــری
و معنوی عدالتجو و حقیقتخواه،
غافل کند!
این مـــدل و الگوواره چنـــان جلوهای
در دفاع مقدس هشـــت ســـاله یافت
کـــه رایحـــه ایثـــار و جانبـــازی ،فراتـــر
از مرزهـــای ســـلیقه و عقیـــده ،جـــان
را هنـــوز و همیشـــه مســـت و مفتـــون
میکند!
چـــرا کـــه احســـاس دِیـــن به انســـان
و انســـانیت ،خمیرمایـــه فکـــری
مجاهـــدان آن روز در صحنـــه نبـــرد
و شـــاهبیت حرکـــت ایثارگرانـــه آنان
در دفاع از حریـــم زندگی و زندگان با
هر تعلق و اندیشه است.

