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پایداری

 ëبهعنوان ش�روع ش�ايد بد نباشد از
همي�ن ترکی�ب دو کلم�ه ای «روايت
فتح» ش�روع كنيم؛ كار ماندگاري كه
ظاهراً دوس�تي شما و شهيد آويني را
نيز ماندگار كرد؟
ب��ا ش��هيد مرتض��ي آوين��ي در گ��روه
تلويزيوني جهاد آش��نا شدم ،زماني كه وي
هنوز تجربه كاري چنداني نداش��ت .اما من
چند س��الي بود كه كار در زمينه سينما را
تجربه كرده بودم و همين عاملي ش��د براي
شروع يك دوستي.
بع��د از انقالب مرتضي بس��يار عالقه
مند بود مونتاژ فيلمهاي تهيه ش��ده را به
تنهاي��ي انجام دهد و تنها فيلمي كه براي
مونت��اژ ب��ا يكديگرهم��كاري كرديم فيلم
«قيام اهلل» بود كه آن هم براي اين كه به
خارج از كشور فرستاده ميشد اقدام شد.
وي با س��بك خود كارها را مونتاژ ميكرد.
م��ن هم چ��ون از قبل با س��ازمان صدا و
سيما همكاري داشتم ،شدم محور ارتباط
با س��ازمان و ديگر دوستان؛ كار را شروع
كرديم .زماني كه من به گروه ملحق شدم
وي مس��تند « 6روز در تركمن صحرا» را
كار ك��رده بود و بعدها ب��ا آغاز جنگ به
جبهه رفتيم.
 ëبا توجه به اينكه ش�هيد آويني كار
خ�ود را از جهاد ش�روع كرد مس�تند
رواي�ت فت�ح تا چه ح�دي از اين نوع
نگاه تأثيرگرفته بود؟
مس��أله مهمي كه دوس��تان كمتر به آن
اش��اره ميكنند كاركرد خود مرتضي است.
در واقع كاركرد خود وي باعث شکلگيري
چنين سبكي شد .وي جواني انقالبي بود و
قبل از انقالب نيز يكي از جوانان مدرن و به
روز بود كه بعد انقالب ش��روع كرد به كار
در جهاد سازندگي.
امتياز مثبتي كه آويني داش��ت و اكثر
دوس��تان به آن توجه نميكنند اين بودكه
ش��هيد آويني حدود  50نف��ر نيروي جوان
و مش��تاق و انقالبي داش��ت كه در پيشبرد
كار بس��يار حائ��ز اهميت ب��ود .چون بدون
ني��روي كافي هرچقدر تالش ش��ود باز کار
آن گس��تردگي را نخواهد داشت .به همين
خاطر در دو س��ال اول جن��گ مقداري از
كار انج��ام ش��د و بقيه آن در س��ال  64با
افزوده ش��دن  15نفرنيروي داوطلب ديگر
از نيروي هوايي س��پاه مانند حاتميكيا و...
ادامه يافت .تيم ما در تمام نقاط كشور نيرو
داشت و حدود 6گروه آماده داشتيم كه به
ط��ور مدام در منطقه جنگي ،از كردس��تان
گرفت��ه تا جن��وب حضور داش��تند ،همين
عاملي ش��ده بود براي گس��تردگي عمليات
كاري ما ،به طوري كه به محض اعالم نياز،
ما امكان اعزام  5گروه به مناطق جنگي را
داش��تيم و اين يك حركت مثبت در جهت
رسيدن به هدف بود و از همه مهمتر عالقه
خود مرتضي بود ك��ه بايد آن را نیز مدنظر
داشت.
نيروه��ا به غير از من و مرتضي همگی
ج��وان و پويا بودند و همين عاملي ش��د تا
كار پیش برود؛ بهعبارتي آويني ميدانست
چه ميخواهد و نيروها خواس��تههاي وي را
انجام ميدادند .ضمن اين كه اطالعاتي كه
سپاه به ما ميداد نيز بسيار ما را در رسيدن
به هدف كمك ميكرد.
چهارشنبه شب ما برنامه روتين جهاد را
داشتيم و در اوايل سال  64يكي از دوستان
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رازهای ماندگاری شهید آوینی در گفت وگو با ابراهیم کیهانی

صدایی که هنوز
طنین دارد

حميرا حيدريان

«دنيا نه جاي درنگ و فراق است ،بلكه محمل رنجي است كه آدمي پاي در آن مينهد تا روح در كشاكش ابتالئات عظيم
راهي به عالم قرب جويد و آماده رجعت به آن جايگاهي شود كه از آنجا آمده .پس زنهار ،تا پاي دلت در دامگه عالم خاك
بهبند تعلقات نپيچد و زمينگير نماني »...مرتضي آويني سيد شهيدان اهل قلم .فيلمهاي روايت فتح نه نام كارگردان داشت
نه فيلمبردار .فقط نوش�ته ميشد« :تهيه ش�ده در گروه روايت فتح ».مهندس معماري كه فيلمسازي را در اوايل پيروزي
انقالب با ساختن چند مجموعه دربار ه غائل ه گنبد (مجموعه شش روز در تركمن صحرا) ،سيل خوزستان و ظلم خوانين
(مجموعه مستند خان گزيدهها) آغاز كرد .با شروع كار جهاد سازندگي در سال  58به روستاها رفت و با آغاز جنگ مسير
طي ش�ده را در جبههها كامل كرد .راهي كه در آن با س�اخت اثري ماندگار كه از شخصيت وي نشأت ميگرفت در اذهان
ماندگار شد .اثري با نام «روايت فتح» كه نام كارگردان و فيلمبردار را يدك نميكشيد و گروه روايت فتح تزئین بخش اين
مجموعه بود .وي كه در راه نشان دادن تاريخ جنگ از هيچ كوششي دريغ نميكرد درسال 72و در جريان فيلمبرداري از
مقتل شهدا در فكه بر اثر انفجار مين به شهادت رسيد از اين رو در بيست و دومين سالگرد شهادت وي ،با يارهميشگي و
همكار وي ابراهيم كيهاني ،تهيه كننده وآهنگساز كه از سال  1358تاكنون در صدا و سيما تهيه برنامههاي تلويزيوني جهاد
سازندگي ،روايت فتح ،تا پايان جنگ را به عهده داشته و از سال  69در برنامه ايثارگران و جنگ و حماسه مشغول به كار
توگو نشستيم« .آري اين چنين بود برادر»« ،ميعاد با ابراهيم»« ،حج در قرآن»« ،حكايت»« ،بشاگرد»« ،آيات و
است به گف 
احاديث»« ،ما هنوز زندهايم»« ،روزهاي آتش» و «قطعهاي از بهشت» از جمله آثار ساخته شده توسط کیهانی است.

به نام بخشي روزنامهاي را در ارشاد خوانده
بود به عنوان روايت فتح كه عكس هايي را
به چاپ رسانده بود و از همانجا اسم برنامه
را روايت فتح گذاشتيم.

ت�لاش نيروه��ا ،خصوص��اً نيروه��اي
س��پاه كه به ما ملحق ش��دند در روند كار
بس��يار به ما كمك كرد و با تش��كيل چند
گ��روه  ،دوس��تان در تمام مناطق كش��ور

حضور داش��تند حال چ��ه كار جهادي بود
چه جن��گ ،تفاوتي نميكرد و براي همين
حضور گروهها بود كه ما از گوش��ه و كنار
تمام كشور موضوعات متنوع داشتيم و نوع

كار با يك گروه مس��تقلي كه تنها به دنبال
يك سوژه خاص است ،متفاوت بود.
نكته قابل توج��ه اين كه وقتي هر يك
از نيروه��ا متقاضي مونتاژ فيلم ميش��دند
شهيد آويني قبول نميكرد چرا كه معتقد
بود كار بايد يكدس��ت باشد و همين عاملي
ش��د تا نتيجه ساعتها و ماهها تالش خوب
به بار بنش��يند و با گذشت س��الها هنوز
اين مجموعه مس��تند ماندگار و مورد توجه
بسياري از عالقه مندان باشد.
 ëفك�ر نميكني�د ماندگار ش�دن اين
اثر باعث ش�د تا برخي از جناحها بعد
از شهادت و با گذش�ت سالها وي را
منتس�ب به جن�اح خ�ود بدانند ؟چه
نقطه تالقي در ديدگاه اين سياس�يون
وج�ود دارد كه باعث رفتن به س�مت
شهيد آويني ميشود؟
به نكته خوبي اش��اره كرديد .برخي از
اين افراد كاسب هستند .درزماني كه شهيد
آويني به دانشگاه ميرفت برخي ازهمين
افراد به ش��خصيت وي توهي��ن ميكردند.
ام��ا ب��ا ش��هادت وي رنگ ع��وض كرده و
شخصيت وي را مورد تكريم و تحسين قرار
داده وكارهايش را قابل تقدير ميدانستند.
افرادي كه مردم فراموش نخواهند كرد كه
در مقاالت و يادداش��تهاي متعدد ش��هيد
آويني را مورد نكوه��ش و توهين قرارداده
بودند.
بع��د از ش��هادت مرتض��ي آوين��ي هر
جناحي بس��ته به منافع خویش اين طناب
را به س��مت خود كش��يد چراكه احس��اس
ميكردند با نام وي ش��ايد به جايگاه مورد
نظر خود خواهند رسيد.
دوس��تي من با مرتضي ازابتداي انقالب
ت��ا لحظه ش��هادت ادامه داش��ت و به ياد
دارم كه بارها وي گفت��ه بود اين فيلمها را
بچهه��اي گروه تهيه كردهان��د و من فقط
مونتاژ كردم.
م��ي توان گفت كار ش��هيد آويني با آن
س��بك و س��ياق و گروهي بودنش در دنيا
تك است.
البته يك گ��روه امريكايي نيز بودند كه
براي فيلمهاي داس��تاني با اين ش��يوه كار
ميكردند و بيشتر س��ريال ميساختند .اما
اين نوع س��بك ،به نوبه خ��ود كار بديعي
است كه شهيد آويني خالق آن بود.
نكت��هاي كه بايد به آن اش��اره كنم اين
كه ،بارها گفته ام كه بهتر است از كاركرد
شهيد آويني بيش��تر صحبت كنيد چرا كه
وي دلس��وزانه و با يك عش��ق وافر به طور
شبانه روز كار ميكرد و نيروهايي كه با وي
همراه بودند نيز ازمخلصان وعاش��قان دفاع
مقدس بودن��د ،حال در مقابل ميبينيم كه
متأس��فانه هر جناحي براي مقاصد سياسي
خود وي را منتس��ب به جناح خود ميداند،
در حال��ي ك��ه كاري كه ش��هيد آويني و
نيروهايش انج��ام ميدادند كار دلي بود نه
سياسي .تا زماني كه حضور داشت كارهاي
خوبي منتش��ر ش��د اما بعد از شهادت وي
بيشترشاهد سياس��ي كاري در اين زمينه
بوديم.
 ëش�اید تلاش تيمي ك�ه الزمه يك
كاربزرگ اس�ت براي مان�دگار كردن
يك اثر كافي نباش�د؛ به نظر شما چه
چيزي مجموع�ه روايت فتح را روايت
فتح كرد ؟
شخصيت مرتضي بسياردوست داشتني

ش�هید آوینی سعي ميكرد
فيلمها را به همان س�ادگي
كه گرفته ش�ده بدون كاربرد فنون
خ�اص س�ينمايي ك�ه اكث�راً در
فيلمهاي جنگي كاربرد دارد تهيه و
مونتاژ كند .چرا كه براي هر فيلمي
حرف�ي ب�راي گفت�ن داش�ت .به
عبارتي نرم ،آرام و س�اده بودن از
خصوصيات فيلمهاي وي بش�مار
ميرفت و براي همين دلچسب بود
و رم�ز مان�دگاري آن نيزهمي�ن
ويژگي و نيز تلاش بيوقفه وي و
اعضاي تيم بود

ب��ود و همه ب��ا جان و دل ب��ا وي همكاري
ميكردند.شايد شما كمترچنين گروه هايي
را كه يكصدا و همدل باش��ند شاهد باشيد
و اي��ن بهخاطر س��رگروه خوب و دوس��ت
داشتني همچون مرتضي آويني بود.
ش��هید آوینی سعي ميكرد فيلمها را به
همان سادگي كه گرفته شده بدون كاربرد
فنون خاص سينمايي كه اكثراً در فيلمهاي
جنگ��ي كارب��رد دارد تهيه و مونت��اژ كند.
چرا ك��ه براي هر فيلمي حرفي براي گفتن
داشت .به عبارتي نرم ،آرام و ساده بودن از
خصوصيات فيلمهاي وي بشمار ميرفت و
براي همين دلچس��ب بود و رمز ماندگاري
آن نيزهمي��ن ويژگي و ني��ز تالش بيوقفه
وي و اعضاي تيم بود.
وي حت��ي براي صميمي ش��دن اعضا با
یکدیگر س��عي ميكرد ه��ر هفته با يكي از
اعضا به طور دورهاي رفت و آمد خانوادگي
داشته باشيم.
بعد از شهادت چند نفر از اعضاي گروه

تأملی بر ویژگی های فرماندهی شهید صیاد شیرازی

فرماندهی با ویژگی هایآرمانی
احمد حسينيا
پژوهشگر حوزه دفاعی

س�پهبد ش�هید علی صيادشيرازي در  16فروردين  ،1378به درجه سرلش�كري نائل آمد و چند روز بعد يعني در روز شنبه 21
فروردين هنگامي كه از منزل عازم محل كارش بود ،هدف حمله مس�لحانه قرار گرفت و به ش�هادت رس�يد .در مراسم تشييع
پيكر وي اغلب مردم تهران شركت كردند ،ازدحام جمعيت در تشييع يك فرمانده شهيد تا آن هنگام ،حتي بعد از آن در این
مقياس بيسابقه بود .مراسم سوگواري وي عالوه بر تهران در ديگر شهرهاي ايران نيز برگزار شد .شهيد صيادشيرازي از جمله
فرماندهاني بود كه چه در زمان حيات و چه پس از شهادت در ميان مردم محبوبيت فراواني داشته و دارد.احترام و عالقهمندي
مردم به وي فقط به خاطر حضورش در ميدان جنگ و يا مس�ئوليتهايش نبود ،بلكه داليل ديگري داش�ت كه به ويژگيهاي
فرماندهي ،اخالق و منش و ش�خصيت آن ش�هيد مربوط ميشود .گذشته از خصوصيات مشترك و مورد نياز براي يك فرمانده
ت فني ،انساني و
مانند؛ تعهد و ايمان ،ش�جاعت و تدبير ،كارداني و قدرت تصميمگيري ،آش�نايي با مهارت هايي همچون مهار 
ادراكي ،برنامهريزي ،سازماندهي ،نظارت و كنترل ،نوآوري و ابتكار و ايجاد انگيزه كه همه در شهيد صيادشيرازي به خوبي قابل
تشخيص بودند ،وي خصوصيات ديگري نيزداشت كه در مجموع وي را در دل مردم و مسئوالن جاي داده بود.

اص��والً مي��ل ب��ه موفقي��ت و همچنين
محبوبيت ،نياز طبيعي انسانهاست .همه ما
دوس��ت داريم مورد احت��رام و عالقه ديگران
باش��يم ،دوس��ت داريم داراي شاخصههايي
باش��يم كه از آنه��ا تمجيد ش��ود .نفوذ در
دله��ا و موفقيت در اج��راي وظايف ،يكي از
ويژگيهاي مهم يك مدير اس��ت .انس��اني را
ن تالشها
موفق ميگويند كه توانسته باشد بي 
و اهدافش س��ازگاري و انطب��اق ايجاد كند و
سعي و كوشش خود را قرين و همراه اهداف
خويش س��ازد .بنابراين ،موفقيت يك تعريف
ندارد ،چون اهداف انسان متنوع و از سطوح و
مراتب متعددي برخوردار است ،اما هر مديري
به موفقيت ميانديشد.مهم اين است كه براي
كسب موفقيت بايد راه درست آن را شناخت
و از بيراهه تميز داد .مديراني كه فكر ميكنند
راه موفقيت آنها ،فريب افكار عمومي از طريق
ارائه ارقام و بيالن و آمارهاي غير واقعي است،
در اش��تباهند ،چرا ك��ه اوالً حقايق جامعه و
واقعيتهاي سازمان مديريتي آنها در مدت

زمان كم��ي ،دروغ و موفقي��ت كاذب آنها را
آشكار ميكند و ثانياً اشتباه در تشخيص راه
موفقيت ،آرم��ان موفقيت طلبي جامعه را به
شكس��ت ميكشاند و زندگي مدير فريبكار را
نيز نابود ميسازد .پس شناخت راه موفقيت از
امور مهم و اساس��ي در كسب موفقيت است.
پرسش��ي كه ذهن را به تكاپو مياندازد ،اين
اس��ت که راه قبله كدام است؟ كعبه مقصود
كجاست؟ش��هيد سپهبد صياد ش��يرازي راه
قبله و كعبه مقصود را به درس��تي تشخيص
داده ب��ود .ب��راي او موفقيت يك تحفه حاضر
و آماده نبود كه ديگران برايش تهيه كنند .او
باور داشت که بايد براي كسب موفقيت تالش
كرد و آن را س��اخت ،مردان موفق اهل كار و
تالش و مبارزهاند .موفقيت ساختني است نه
يافتني و براي ساختنش بايد تالش كرد.
 ëاستقامت و پايداري
ي فرماندهي شهيد صياد،
مهمترين ويژگ 
اس��تقامت و پاي��داري وي در ام��ور بود ،در
فرمان حضرت علي عليه السالم به مالك اشتر

چنين آمده اس��ت« :به آن افس��ر احترام كن
كه ش��جاع و جسور اس��ت و در مقابل توفان
حوادث همچون كوهي پوالدين ،ايس��تادگي
و مقاومت ميكند ».ي��ك فرمانده در اجراي
مس��ئوليتها ،اه��داف و مأموريتهاي��ي كه
برعهد ه دارد بخصوص در ميدان نبرد ،با موانع
و مشكالتي مواجه ميگردد ،از جمله شرايط
يك فرماندهي موف��ق ،تصميم بموقع و حل
مش��كالت در ش��رايط بحراني ،بدون آن كه
دچار عجله و سراسيمگي گردد.
توانايي فكري و علمي ،قدرت درك ،تجزيه
و تحليل مسائل و مش��كالت ،تمركز فكري،
كنترل و نظارت مس��تمر بر امور زيردستان،
صب��ر و حوصله ،ق��درت تحمل فش��ار كار و
خويش��تندار بودن در مقابل افراد و مصائب،
هرك��دام به تنهايي از عوامل تعيينكننده در
پيش��رفت و موفقيت يك فرمان��ده كاردان و
باتدبير اس��ت .در انتصاب فرماندهان از طرف
رس��ول اك��رم(ص) و حضرت عل��ي(ع) اين
ويژگي از ش��رايط عمده انتصاب به حس��اب

ميآمد .وقتي كه خبر شهادت مالك اشتر به
حضرت علي(ع) رس��يد ،ايشان به عمدهترين
ت مالك يعني استقامت و پايداري او اشاره
صف 
کرده و فرمودند« :مالك اشتر را ميگوييد كه
تا چهاندازه مرد بود .مالك اگر كوه بود ،همانا
كوهي بود بلند و قلهاي بود شامخ و اگر سنگ
بود ،س��نگي بود سخت كه پاي هر رهنوردي
ب��ه دامن آن نميرس��يد و هي��چ پرنده بلند
پروازي بر باالي آن پريدن نميتوانست».
آنچ��ه عملك��رد ش��هيد صيادش��يرازي
را در مس��ئوليتهاي گوناگ��ون از هم��ان
ابتداي حضور در كردس��تان نشان ميدهد؛
او ني��ز همانن��د مالكاش��تر ب��دون وقف��ه
و در تم��ام اوق��ات ش��بانهروز در جه��اد و
تالش بود.
امي�ر س�رتيپ پورشاس�ب يك��ي از
فرمانده��ان ني��روي زمين��ي در س��الهاي
گذشته و از همرزمان شهيد صيادشيرازي در
كردستان اظهار ميدارد«:در يكي از عملياتها
در نزديكي (شهر) بانه بشدت مجروح و براي

مداوا به تهران اعزام و در بيمارستان بستري
شد ،چند روزي در بيمارستان بستري بود در
همان ايام ،براي اولينبار آمبوالنسي به كشور
وارد شد تا براي حمل مجروحان استفاده شود
و در اختيار مناطق عملياتي و بيمارستانها
قرار گیرد .شهيد صيادشيرازي در همان حال
ك��ه روي تخت دراز كش��يده ب��ود و توانايي
نشس��تن هم نداشت به پرس��تاران گفت مرا
داخ��ل آمبوالنس جديد ببريد ،ببينم چگونه
وس��يلهاي اس��ت ،ميخواهم آن را از نزديك
مش��اهده كنم .وقتي او را به داخل آمبوالنس
بردند ،اين شهيد بزرگوار از آمبوالنس بيرون
نيامد و گفت اين آمبوالنس حركت كند و مرا
به منطقه برساند و با همان حال او را مجدداً
به كردستان منتقل كردند».
 ëتوكل و صداقت
مح��ور مديريت و فرمانده��ياش رضايت
خداوند و توكل بر او بود ،بههمين علت هرگز
بر اس��اس مصلح��ت طلبي س��خني به زبان
نميآورد ،حتي براي انجام چند عمليات بعد از

شهيد س�پهبد صياد شيرازي
راه قبل�ه و كعبه مقص�ود را به
درس�تي تش�خيص داده بود .براي او
موفقيت يك تحفه حاضر و آماده نبود
ك�ه ديگران برايش تهيه كنند .او باور
داش�ت که بايد براي كسب موفقيت
تلاش ك�رد و آن را س�اخت ،مردان
موفق اه�ل كار و تلاش و مبارزهاند.
موفقيت س�اختني اس�ت نه يافتني و
براي ساختنش بايد تالش كرد

بيتالمقدس وقتي براي جلسه مشاوره با ساير
فرماندهان نزد امام خميني(ره) ميرفت ،اگر
مخالف با اجراي عمليات بود با كمال صداقت
نظرش را بيان ميكرد .او در مشكالت و براي
تصميمگيري در موارد سخت ،پس از بررسي
و ارزيابي تمام جوانب اصولي و علمي و انجام
مشاوره ،وقتي به نتيجه قطعي نميرسيد ،دو
ركعت نماز به جاي ميآورد و بعد با توكل بر
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از جمله محمد عل��ي طالبي كه درعمليات
طريق الق��دس در آغوش ش��هيد آويني به
ش��هادت رسيد و مرادي نس��ب و چند تن
ديگر ،مس��ئوالن توجه بيش��تري به جهاد
نش��ان دادند.بعد از عمليات كربالي  5نیز
مس��تند روايت فتح در بين م��ردم جايگاه
خود را پيدا كرد و اگر موفقيتي حاصل شد
تنها بهخاطر بهاي خون شهدا بود و بس.
 ëس�اخت چنين فيلم�ي قطع ًا با يك
تفكر هم�راه بوده ،تفك�ري كه انتظار
داش�ته تا نس�ل آينده از واقعيتهاي
تاريخ جنگ باخبر باش�ند ،اما به نظر
ميرس�د اين حقاي�ق آنگونه كه بايد
منتقل نميش�ود ،بنابراین نسل جوان
هم متقاب ً
ال رغبت چنداني به دانس�تن
نشان نميدهد.
در كالم وقتي اسمي از امثال ما ميآيد
همه ياد روايت فت��ح ميافتند .اما در عمل
جز س��نگ اندازي كاري صورت نميگيرد.
ام��ا در اين ميان ت�لاش و همكاري برخي
مس��ئوالن را ه��م نبايد از ياد ب��رد .من از
س��ال  1361در ص��دا و س��يما ش��روع به
جمعآوري فيلمهاي جنگ وتهيه كپي آنها
كردم تا ماندگار باشند و تاكنون نزديك به
 140ه��زار دقيقه فيلم جمعآوري و ش��ات
ليست و كد گذاري كرده ام كه اين يك كار
بزرگ است متأسفانه بعد از مرگ امثال من
مش��خص خواهد ش��د كه چه كاري انجام
شده است.
م��ا باي��د توجه داش��ته باش��يم كه يك
موضوع را نبايد عقده كنيم .جوانان زيادي
هس��تند ك��ه تماي��ل دارند در اي��ن زمينه
فعاليت كنند پس بايد به آنان كمك كرد و
راه را براي آنان هموارساخت.
تم��ام صحبت رهبر معظ��م انقالب در
م��ورد رواي��ت فتح اين ب��ود كه اي��ن كار
ماندگارش��ود ،اما باز برخي باز ميگردند به
قصههاي سياس��ي ،در حالي كه گويا اصل
ماج��را را فرام��وش كردهايم ك��ه براي چه
چيزي انقالب كرده ايم.
متأس��فانه برخي با اطالع��ات غلط به
نس��ل جوان آن��ان را گم��راه ميكنند ،چرا
كه وقتي يك فرد به عنوان كارش��ناس در
يك برنامه تلويزيوني بدون داشتن اطالعات
كافي از جنگ صحبت ميكند تماش��اچي
آن را داراي س��نديت ميداند و آن گفتهها
را ميپذي��رد در حالي ك��ه اصل ماجرا چيز
ديگري است.
ب��ه طور مثال در ح��ال حاضر فيلمهاي
مس��تند دوران جنگ را ب��ا يکديگر مونتاژ
ك��رده و ب��ه عنوان مس��تند روايت فتح و
طرحي نو ب��ه بيننده ارائ��ه ميدهند .مگر
طرح نو با چنين شيوهاي امكان پذيراست؟
مانند اين ميماند كه دستي به يك خودروی
ژيان بكشيم و بگوييم اين بنزاست.
با گذشت سالها از زمان جنگ متأسفانه
اين موضوع رها ش��ده و سازماندهي صورت
نگرفته اس��ت ،در حالي كه هنوز هم همان
نيروه��اي فع��ال رواي��ت فتح هس��تند كه
ميتوانن��د در اين زمينه كار كنند .بايد اين
راه تداوم پيدا كند.
هميش��ه ثابت ش��ده اس��ت هر جا كه
مسئوالن كمي دلش��ان براي جنگ تپيده
آن كار موف��ق ب��وده اس��ت .تم��ام جوانان
دلشان ميخواهد در اين زمينه كاري كنند
باید اطالعات درس��تي در اختيار آنان قرار
دهيم .بايد با مردم رو راست باشيم.

خداوند تصميم ميگرفت.
 ëتواضع و فروتني
حض��رت عل��ي عليهالس�لام ميفرماي��د:
فرمان��ده موظف اس��ت ك��ه هر قدر ب��ر پايه
مقامش افزوده ميش��ود ،بر فروتني و تواضع
خود بيفزاي��د .اميرمؤمنان علي عليهالس�لام
در فرمان خود به مالك اش��تر نيز ميفرمايد:
«كب��ر و بزرگي ويژه خداوندگار اس��ت ،زنهار
تو مب��ادا به تكبر در همانن��دگان خويش كه
روزي چن��د رعيت و زيردس��ت تواند ،بنگري
و خ��ود را از پايهبندگي فراتر دانس��ته ،خيال
خدايي در خاطر بپروري ».نكته مهمي كه از
ابعاد شخصيتي شهيد صيادشيرازي به شمار
ميرود آن اس��ت كه وي معني و روح تواضع
و فروتن��ي را بخوبي درك ك��رده بود و هرگز
تظاهر ب��ه عمل دلخواه ديگ��ران نميكرد .او
بهعلت اين تواضع و فروتني خالصانه ،هرگز در
برابر دشمن و همچنين افراد متخلف و كمكار
و فرصتطلب انعطافنداشت و به درستي از
ي عليهالسالم
ت عل 
مصاديق اين فرمايش حضر 
بخص��وص در ميدان جهاد و جن��گ بود كه:
«من آن افسر را دوست ميدارم كه با ناتوانان
و بيچ��ارگان فروتن و با گردنكش��ان همچون
قهرالهي بيرحم و متكبر باشد».
 ëشجاعت و مردمي بودن
ش��هيد صيادشيرازي از نظر روحيه ،بسيار
ش��جاع بود .در مورد ش��جاعت و شهامت او،
همرزمانش چه در س��پاه پاس��داران و چه در
ني��روي زميني ارتش خاط��رات و نمونههاي
فراواني دارند .ش��هيد صيادش��يرازي از نظر
ش��خصيتي ني��ز كام�ل ً
ا مردمي ب��ود كه اين
ي را ميتوان نشانه فروتني و تواضع وي
ويژگ 
نيز بهشمار آورد.بر اساس آنچه بيان شد ،علت
موفقيت و محبوبيت ش��هيد صيادش��يرازي،
هم به صفات ش��خصي و ه��م به ويژگيهاي
مديريتي وي باز ميگردد و نكته مهم آن هم
اينكه همه اين ويژگيها متأثر از اعتقاد قلبي
تو
او ب��ود كه همواره خدا را ناظر افكار و ّنيا 
اعمال خود ميدانست .روحش شاد و راهش
مستدام باد.

