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یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ 
۱۹ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱8۱۲

به نام والیت به نام علی 
که نامش به آیین مان منجلی

سالمی به سیدعلی مرد عشق 
همان مقتدا در عراق و دمشق

 
به نام سلیمانی قهرمان 

که رسمش بود افتخار زمان 

به خورشید تابیده بر قلبمان
که وصفش بود از کران بیکران

 
به نام شهیدان ن و القلم 

همان دافعان کنار حرم
 

به نام همانان که خون داده اند 
سر و جان به دشت جنون داده اند

 
همان شصت و شش عنبر الله گون

که دشمن به پهنایشان سرنگون 

به یاد حمید، بدری و موسوی 
حسونی و بر مهدی و فاطمی

 
به یاد علی اکبر شیرعلی 

و فتحی، خلیلی و اسکندری
 

سالم خدا بر تو قنادپور 
به باوی و بدوی، از راه دور

 
درود خدا بر منیعات و سعد 
علی پور، حیاری و مختاربند

 
ظهیری، عراقی حسن زاده را 

ابوالقاسمی، کاید خورده را 

بیا قدردان غوابش شویم 
دمی مخلص نام کاهکش شویم

 
سواری و کجباف را یاد کن 

به حمدی شهید عادلی شاد کن

 تاریخ سوم فروردین سال 1345 برای خانواده 
مؤمن و مذهبی موسی حبیبی روزی به یادماندنی 
است؛ روزی که در تهران شهـرک خـزانه بخارایی 
شاهد قدوم فرزندی بودند که دیده به جهان گشـود 

و علی اکبر نام گرفت.
علی اکبر در دوران شکـوفایی انقالب 12سال 
داشــت و همواره با خانواده خود در تظاهـــرات 
خیابانی شـرکت می کـــرد. پس از بیست و دوم 
بهمن سال 57 پیروزی انقالب اسالمی به رهبری 
امام امت، او با اینکه ســنی نداشــت در درونش 
دگرگونی شگرفی ایجاد شد و فعاالنه در جلسات 
قرائت و یادگیری قرآن و احکام دینی که در مسجد 
فاطمیه خزانه دایر می شــد شــرکت کرد. عطش 

وجودش را با شناخت خدا و اسالم سیراب کرد.
شهید علی اکبر حبیبی با پا نهادن به سنین باال 
کتاب های زیادی در زمینه انقالب و اسالم مطالعه 
می نمود و ضمن تحصیل، عضو بســیج مســجد 
فاطمیه و مســجد جامع خزانه بخارایی هم بود و 
در فعالیت های بســیج بسیار پرشور و فعال ظاهر 
می شد و شب ها نیز به پاسداری از انقالب اسالمی 

در خیابان ها مشغول گشت زنی بود.
با تهاجم ناجوانمردانه ارتش بعث عراق به خاک 
کشــورمان، آتش درون او زبانه می کشید و مادام 
در تــالش برای اعزام به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل بود و حتی توانست در ایامی که مشغول به 
تحصیل در دبیرستان بود یعنی در شهریور 63 به 

جبهه اعزام شود. 
او پس از بازگشــت از جبهه مجدداً مشغول به 
تحصیل شد و کالس سوم دبیرستان را به اتمام رساند. 
پس از دریافت دیپلم شهید علی اکبر حبیبی به علت 
عالقه زیادی که به علوم اســالمی و دینی داشت در 
حوزه علمیه قائم)عج( چیذر به تحصیل علوم دینی 

پرداخت و دوره مقدمات را پشت سر نهاد.
در ایامی که مشغول به تحصیل علوم دینی بود، 
بار دیگر برای اعــزام به جبهه ثبت نام کرد و دی 
سال 1365 از پایگاه شمیرانات با عضویت بسیجی 
)روحانی رزمی تبلیغی( و به عنوان تیربارچی عازم 
جبهه های حق علیه باطل شــد. او ســرانجام در 
مرحله دوم عملیات کربالی 5 در منطقه شلمچه 
در تاریخ بیست و یکم دی 1365 و با اصابت گلوله 
به قلب پس از نبردی سخت با دشمنان اسالم، به 
درجه رفیع شــهادت نائل شــد و به دیدار معبود 

خود شتافت. 
خاطره ای از طلبه شهید علی اکبر حبیبی

مادر شهید می گوید: یک روز خبر آوردند که 
پســر همسایه ما که در ســپاه پاسداران خدمت 
می کرد اوایل جنگ در منطقه دزفول شهید شده 
بود و من وقتی این خبر را شنیدم شروع کردم به 
 گریه کردن. پســرم علی اکبر گفت مادر چرا گریه 
می کنی؟ گفتم پسر همسایه شهید شده، او گفت 
مادر شما به حال خود  گریه کن، او که  گریه ندارد، 

او شهید شده و جایگاه خوبی دارد.
پدر شهید می گوید: زمانی که شهید علی اکبر 
حبیبی به مدت 3 ماه مفقود بود، و نمی شد جنازه 
شهدا از منطقه عملیاتی به پشت جبهه منتقل شود، 
ما به همراه 3 تن از بســتگان به پادگان دوکوهه 
رفتیم تا بلکه بتوانیم جنازه شهیدمان را شناسایی 
کنیم وقتی وارد پادگان دوکوهه شــدیم، شب فرا 
رسید. برادران سپاهی ما را به داخل پادگان هدایت 
کردند و شــب را در آنجا سپری کردیم تا صبح به 
منطقه عملیاتی برویم تا بلکه جنازه را پیدا کنیم، 
مــن صبح که از خواب برای ادای نماز صبح بیدار 
شدم، در تاریکی در باز شد و سیدی به من گفت 

که علی اکبر شهید شده است.

دلــش طاقت نمــی آورد. انگار مــال اینجا 
نبود. مادر اصرار داشــت به خاطر »اسماء« تنها 
دخترش دیگر به ســوریه نرود. رفته بود سرکار. 
موقع جوشکاری از ساختمان افتاده بود و برای 
بار دوم دستش شکسته بود. مدام می گفت: »اگر 
گذاشــته بودید به سوریه رفته بودم، اگر جلوی 
رفتنم را نمی گرفتید این طور نمی شد. من متعلق 
به اینجا نیســتم. من برای آنجا ساخته شدم. به 
خدا این جا به درد من نمی خورد. دین و ایمان 

من آنجاست«.
چیزی از عمل دستش نگذشته بود که دوباره 
راهی سوریه شــد. دیگر مثل قبل نمی توانست 
ســالح های سنگین به دســت بگیرد. رفته بود 

قسمت تخریب. همرزمانش می گفتند: »خدا به 
سید محمد چنان هوش سرشاری داده که انگار 

در این رشته تحصیل کرده است!«.
آن شب طبق معمول غذا گرفت و آورد برای 
بچه ها. بین آن ها تقسیم کرد و با چند سهم غذای 
اضافه سریع از ســنگر زد بیرون. همه متعجب 
شدند و مات و مبهوت به یکدیگر نگاه کردند. کاًل 
زیاد اهل حرف زدن نبود. کسی سر از کارهایش 

در نمی آورد. حتی خانواده اش!
بعد از شــهادتش بود که مادر از همرزمانش 
شــنید غذاهای اضافه را با ترفندهایی برای زن 
و بچه های داعشــی می برده! رحم را حتی برای 
بی رحمان هم تمام کرده بود! واقعاً مال اینجا نبود!

سکانس اول: مرداد - گلستان شهدای 
اصفهان

مردم اصفهان به اســتقبال پیکرهای پاک 
شهدای تازه تفحص شــده آمده اند. گلستان 
شهدا شلوغ است؛ شلوغ تر از هر زمان دیگری. 
جمعیت زیادی از خیابان احمدآباد به سمت 
گلزار درحرکت هســتند و شــهدا را تشییع 
می کنند. عده زیادی هم در گلستان منتظرند 
تا پاره های تن وطن از راه برسند. کمی قبل از 
پیوستن به قافله تشییع، چشممان به تجمع 
و شلوغی قطعه شهدای عملیات »فرمانده کل 
قوا« می افتد. عده زیادی در این قطعه و کنار 
مزار شــهدایی که عکس آنها دیگر باالی سر 
مزارشان به چشم نمی خورد، تجمع کرده اند و 
در حال بگومگو هستند. برگه هایی روی مزار 
شــهدا چسبانده شده که درواقع »اعتراضیه« 
اســت. اعتراض به اقدام کســانی که تصمیم 
گرفته اند این قطعه را تخریب و ســاماندهی 
کنند. روی برگه ها نوشــته شــده که »طرح 
ســاماندهی، این قطعه را هــم همانند قطعه 
شــهدای گمنام خواهد کرد؛ بی نام و نشان«. 
خانمی در حال گریه کردن است. می گوید بعد 
از مدتی امروز به گلستان شهدا آمده اند و تازه 
فهمیده اند چه خبر شده و اصال نمی دانستند 
قرار اســت این قطعه که شهیدشان در آن به 
خاک سپرده شده، این شکلی شود! می گوید 
نه من و نه مادرم هیچ کدام در جریان نبودیم. 
 اشک می ریزد.  اشــک هایی که بند نمی آید. 
می پرسد با کدام مجوز مزار شهدا را به این سر 
و شکل درآورده اند؟ از چه کسی اجازه گرفتند 
که دست به قاب عکس شهدای ما بزنند؟ چرا 

ما را در جریان نگذاشتند؟
مردی میانسال آن سوتر با شور و حرارت 
در حال گالیه از متولیان امر است. چند نفری 
دورش جمع شــده اند. یک نفر هم دوربین به 
دست مرتب عکس می گیرد. مرد میانسال که 
همراه با همسر و فرزند خردسالش به گلستان 
شهدا آمده، گالیه می کند که بر اساس کدام 
منطق تصمیــم به چنین کاری گرفتند؟ این 
ســؤال را مطرح می کند کــه این قطعه چه 
نیازی به ساماندهی داشت؟ و البته با صراحت 
تاکید می کند پشــت پرده خبرهای دیگری 
است: »ساماندهی بهانه است. می خواهند دفاع 
مقدس و ارزش هایش را کمرنگ کنند. عکس 

بزرگ شهدا را کنده اند و می گویند می خواهیم 
قبرها را صــاف کنیم و یک عکس کوچک از 
شهدا روی سنگ قبرشان بزنیم. این یعنی من 
که سال های سال با این سنگ مزار و این قاب 
عکــس باالی مزار خو گرفته ام و به آن عادت 
کرده ام، از این به بعد باید به یک عکس کوچک 
روی سنگ مزاری صاف شده دل خوش کنم و 
فرزند من و نسل های بعدی هم همین عکس 
کوچک را ببینند و کم کم عکس ها هم پاک 
شــود...« جوانی که با دقت به حرف های مرد 
میانسال گوش می دهد، به میان بحث می آید 
و می گوید: »این برنامه را در شهرهای دیگر هم 
پیاده کرده اند. فقط اصفهان و تهران مقاومت 
کردند. فعال تهران را بی خیال شده اند و به سراغ 
اصفهان آمده اند.« خانمی که در میان جمعیت 
است و از خانواده های شهداست، با صدای بلند 

می گوید: »مگر ما می گذاریم؟«
هرکــس نظری دارد و از ظــن خود، این 
مسئله را بررسی می کند. یکی می گوید شاید 
با اســم سپاه روی ســنگ مزارشهدا مشکل 
دارند. دیگری می گوید شهرداری و بنیادشهید 
اگــر بودجــه اضافه دارند، این پــول را خرج 
خانواده های شهدا کنند. چرا به سنگ مزارشهدا 
دست می زنند؟ خانمی هم این سؤال را مطرح 
می کند که اگر از بین رفتن سنگ مزارها بهانه 
است، چرا به سراغ قطعه های دیگر که وضعیتی 
به مراتب بدتر دارند، نرفته اند؟ به سنگ قبور 
شهدا نگاهی می اندازم. پربیراه هم نمی گوید. 
قبور این قطعه دست نخورده تر و کمترآسیب 
دیده تر نسبت به برخی قطعه های دیگر گلستان 

شهدا هستند. 
»گلستان شهدا مثل باغ رضوان می شود اگر 
این کار را بکنند.« این را خانم پیری می گوید 
که به دنبال مزار برادرشهیدش در همان قطعه 
می گردد و می گوید نیم ساعتی هست هرچه 
می گــردد قبر را پیــدا نمی کند چون از روی 
قاب عکس عادت کرده بود مزار را پیدا کند...

سکانس دوم- واکنش ها به ساماندهی 
قبور شهدا

آنچــه ما در یک ســاعت حضور در قطعه 
شهدای دارخوین مشــاهده کردیم، اعتراض 
خانواده هــای شــهدا به تغییــر و تخریب و 
ســاماندهی این قطعه بود؛ خانواده هایی که 
می گفتنــد در جریان این موضوع نبوده اند. با 

تقدیم به ۶۶ آالله مدافع حرم خوزستان 
این شعر اسامی ۶۶ شهید مدافع  در 
حرم خوزستان درج شده و چند شهید از 

اسم کوچک استفاده شده.

هلیسایی و روح جنت مکان
و عبد خدا احمد مکیان

سالمی به قربانی و زلقی 
هویدی به کردونی و رستمی

و چون در تب نام کیهانی ام 
و عاشق به آیین حزباوی ام

 
و بر رسم طهماسبی ها درود

مالیی، رضا زاده ها را سرود
 

دالور علی اصغر فاطمی 
حسین پور، علی خانی و طاهری

به نام شهیدانمان حاجیوند 
و بر مجتبی شد مقامی بلند

 
  به سیدحمید و سعادت سالم 

رحیم پور و بر مصطفی بامرام

 به صدر و محمد همان تاجبخش
و بر خوش لسان، عسکری روحبخش

 
به بدری و نوری هزار آفرین 
و بر زنگنه، صالحی اینچنین

 
به داوود و هادی نژاد و مجید 
علی و دریساوی چون رشید

 
درود الهی و اهل یقین 

به حاج احمد مجدی نازنین
 

شما نیک نامان ایران شدید 
و صاحب یل پهلوانان شدید 

ثمر داده یک قطره خونتان 
و دشمن نگون گشته از دینتان

فرشته خو

به مناسبت سالگرد شهادت طلبه شهید حبیبی 

تهیه و تنظیم: محمد سجادی

از نسل 
علی اکبر 

حکایت ناگفته از شهدای مدافع حرم

واقعًا مال اینجا نبود
ریحانه خوش طینت

چهار سکانس از سناریوی ساماندهی قبور شهدا

به خاطرات ما دست نزنید
سمیه پارسادوست

مریم عرفانیان
یکی از پنجشنبه های بهاری1 بود که توی مسجداالقصی2 سفره  امام زمان )عج( پهن کردیم. سفره ای 
ســفید که دورادورش دعای »اللهم عجل لولیک الفرج« با نخ ســبز گلدوزی شده بود. آن وقت نبات، 
تســبیح های ســبز و کتب ادعیه را میان سفره گذاشتیم و برای آزادی خرمشهر و پیروزی رزمندگان 
ختم صلوات گرفتیم. گاهی چهارده هزار صلوات به نیت چهارده معصوم)ع( می فرستادیم و گاهی هم 
بیشــتر. با خواندن دعای امام زمان)عج(، توسل، عاشورا، آل یاسین و... متوسل به صاحب الزمان)عج( 
می شدیم تا رزمندگان پیروز شوند. درست یادم هست همان سال با پیروزی عملیات بیت المقدس3 و 
آزادسازی خرمشهر مجلس شادی برپا شد و توی همان مسجد آش نذری پختیم و به نیت سالمتی 

رزمندگان میان اهالی محل پخش کردیم. 
بعضی وقت ها هم با خواهران بســیجی پایگاه چهل، پنجاه نفری جمع می شــدیم و مبلغی جمع 
می کردیم و به مســئولمان خانم معصومه براتی4 می دادیم تا هدیه ای مانند دســته ای گل، آب میوه، 
شــیرینی و... تهیه کند و همگی به مالقات مجروحین بستری در بیمارستان امام رضا)ع(5 می رفتیم. 
هر کداممان یک شــاخه گل به مجروحین هدیه می دادیم، حتی گاهی از نبات های میان ســفره  امام 
زمان)عج( که متبرک به صلوات بود برایشان می بردیم. آنها روحیه ای شکست ناپذیر داشتند و با وجود 
دست و پای آسیب دیده و درد ناشی از جراحت بدنشان لبخند می زدند. یادم هست یکی از رزمندگان 
جوان گفت: »شــما به پدرو مادرهایمان دلگرمی بدهید و همچنان پشت جبهه رو حفظ کنید.«  در 
جوابش گفتم: »ان شاء اهلل زودتر خوب بشید، امام زمان)عج( باشماست.« یکی دیگر که حدوداً سی و 
پنج ساله به نظر می رسید و از نوک انگشتان پا تا کمرش توی گچ بود با لبخندی گفت: »خواهرم! برایم 
دعا کنید تا هرچه زودتر خوب شوم و بروم جبهه، نمی خواهم برادرهایم تنها بمانند.« از آن روز تا به 
حال فکر می کنم  ای کاش می فهمیدم که آنها در جبهه چه دیده بودند که آن قدر دوست داشتند دوباره 

به منطقه بروند؟ ولی این را خوب خاطرم هست که امید پیروزی را پشِت تبسم مجروحشان  دیدم.6
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پاورقی:
1- خاطره مربوط به سال 1363 است.

2-  مسجدالرضا واقع در بلوار طبرسی، طبرسی 7.
3- ایــن عملیــات در ســاعت 3۰ دقیقه بامــداد 1۰ اردیبهشــت 1361 با رمــز »یا علی ابــن ابی طالب« در 
محور اهواز- خرمشهر- دشــت آزادگان، به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش و با هدف آزادسازی خرمشهر آغاز شد و 

خرمشهر در سوم خرداد همان سال آزاد شد.
4- ایشان مسئول پایگاه بودند و اکنون به رحمت خدا رفته اند.

5- نشانی بیمارستان امام رضا)ع(: مشهد، خیابان ابن سینا.
6- براساس خاطره ای از فاطمه اکبری حصاری، تاریخ تولد: 1327، خدمات پشت جبهه: شرکت در تشییع جنازه 
شــهدا، جمع آوری داروهای سربســته و تاریخ نگذشته، جمع آوری لباس گرم دست دوم، پخت و تهیه  نان و تحویل به 

مسجد الرضا)ع(.

امید، پشِت تبسمی مجروح

این حال، یک روز پس از رسانه ای شدن این 
موضوع، مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران 
اســتان در گفت و گو با خبرگزاری شبســتان 
گفت که »در پاســخ به درخواست های مکرر 
خانواده های معّزز شهدا طرح ساماندهی قبور 
مطهر شــهدا را در دســتور کار داریم و هیچ 
تغییر کاربری را شاهد نخواهیم بود.« داریوش 
وکیلی علت این اقدام را هم نشست، شکستگی 
و آسیب دیدن سنگ قبور عنوان کرد و گفت 
تنها به خاطر تعمیر سنگ مزارشهدا دست به 

این کار زده اند. 
درحالی که برخی از مردم اعتقاد داشتند 
برنامه متولیان این امر، تغییر شــکل طراحی 
ســنگ قبور و عکس هاســت و احتماال قرار 
است مشــابه طرحی که در برخی شهرهای 
دیگر از جمله »تبریز« اجرا شــده، در ســایر 
کالنشهرها از جمله اصفهان نیز به اجرا درآید 
و تصاویر شهدا روی سنگ مزارشان کنده کاری 
شود. مدیرکل بنیادشهید اما این گمانه را رد 
کرد و گفت که »قاب عکس شــهدا در برخی 
موارد دچار پوسیدگی شده اند که ابتدا تعمیر 
و ســپس مجددا به همان صورت قبلی مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت.«  اشاره وکیلی به 
قاب عکس هایی است که از پایه بریده شدند! 
سکانس سوم- فلش بک؛ سال 1383
کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا، سال 
83 به تصویب هیئت وزیران دولت وقت رسید. 
پیــش از آن هم در دهــه 7۰ اقداماتی تحت 
عنوان بهینه سازی گلزارهای سطح کشور در 
چنــد نقطه محدود صــورت گرفت و پس از 
تایید بنیاد شــهید و امور ایثارگران، نامشان 
در زمره گلزارهای ساماندهی شده ثبت شد، 
به همین دلیل در ســال 83 و قبل از تصویب 

کارگروه ها، کار ساماندهی 338 گلزار و هفت 
هزار و 826 مزار شــهید پایان یافته بود، اما 
ساماندهی به صورت مستمر از سال 83 قوت 

گرفته و ادامه پیدا کرد.
یکسان ســازی، بهسازی، همسان سازی، 
ساماندهی، زیباســازی و مناسب سازی همه 
واژه هایــی اســت که برای این طــرح به کار 
می رود و هر مســئولی بســته به سلیقه خود 
بــر کاربرد یکی از ایــن واژه ها اصرار دارد. در 
بســیاری از گلزارهای شهدا در سراسر کشور 
طرح یکسان ســازی قبور به اجــرا در آمد و 
طی آن سنگ مزار شهدا و ویترین های باالی 
ســر هر مزار که به مرور زمان طرحی سنتی و 
 نمایی معنوی در قطعات شــهدا ایجاد کرده 
بود، به یک باره تغییرشــکل داد و جای آن را 
ســنگ های هم اندازه و همرنگ با مشخصاتی 
روتیــن و بدون مشــخصه خاصــی برای هر 
شــهید، گرفت. منتقدان این طرح می گویند 
آنچه درپی این یکسان سازی ها به جای ماند، 
نارضایتی خانواده های شهدا بود و اینکه قبور 
شهدا بدون اجازه خانواده هایشان یک دست و 
یک شکل شدند.نقوش سنتی و نمادهایی که 
به دســت خانواده ها کنار قبور ایجاد شده بود، 
ازبین رفت. یکدست شدن گلزارها باعث شد تا 
مادران کهنسال مزار فرزندشان را گم کنند و با 
چشمان اشکبار میان قبور تکراری نشان خاصی 
برای عزیز از دست رفته شان پیدا نکنند. حاال 
بماند که در جریان عملیاتی شدن این طرح، 
اخباری همچون پیدا شدن استخوان هایی در 
گلزار شهدای برخی شهرها )از جمله قزوین( 
دل خانواده های شهدا را به دردآورد و بعدا ثابت 

شد مربوط به اموات مجاور شهدا بوده است.
گویا تا ســال 87 برای اجــرای این طرح 

رضایتی از خانواده شــهدا گرفته نمی شــد و 
کار با امضای صورت جلســه هایی که توسط 
اعضای کارگروه در جلسات امضا می شد، پیش 
می رفت اما از ســال 87 به همه ادارات، اکیداً 
دستور داده شد تا از خانواده شهدا رضایت نامه 
گرفته شود. ماجرای رضایت گرفتن و نگرفتن 
از خانواده های شــهدا در برخی شهرها تا پای 
شــکایت و دادسرا هم پیش رفت از جمله در 
تهران که شنیده شد نماینده خانواده شهدا از 
سازمان بهشــت زهرا)س( و شهرداری تهران 
به اتهام ســاماندهی مزار شهدا بدون رضایت 

خانواده شهدا شکایت کرده است.
خالصــه بحــث بــاال گرفــت و حتــی 
نمایندگان مجلس هم به میان ماجرا آمدند. 

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی شهریور سال 
گذشــته در جلســه علنی مجلس تذکری را 
خطاب به حجت االسالم شهیدی رئیس بنیاد 
شهید کشــور صادر کرد و گفت: »گلزارهای 
شهدای انقالب و دفاع مقدس، که در روندی 
طبیعی و کامالً اعتقادی توسط امت شهیدپرور 
بنا شده است، به بهانه  بهسازی و ساماندهی، 
در حال تخریب اســت. متاسفانه در یک دهه  
گذشته، اغلب گلزارها دچار دگرگونی اساسی 
شــده و مزیت های انحصاری خود را از دست 
داده اند. گلزارهای شــهدا، از جهات تاریخی، 
سیاســی، فرهنگی، هنری، مردم شــناختی، 
جامعه شناختی و حتی معماری، ویژگی های 
ممتــازی داشــته اند. این خصوصیــات، اوال 
در کلیــت مجموعه  مزارهــا و ثانیا در اجزا و 

عناصــر تک تک مزارها نمــود دارد. از پرچم 
مقدس جمهوری اســالمی گرفته تا حجله ها 
و سنگ نوشته های ارزشمند و سایر نمادهای 
معنادار، با بی توجهی و غفلت غیرقابِل جبران 
مدیران بنیاد شــهید و شهرداری ها، برچیده 
شــده است. به گفته رئیس بنیاد شهید کشور 
حجت االسالم شهیدی از حدود 19هزار گلزار 
شهید در سراسر کشور 12هزار گلزار تخریب 
و یکسان سازی شــده است... قاطعانه باید از 
ادامه  ایــن تخریب های جبران ناپذیر ممانعت 
کرده و هرگونه تغییر یا عملیاتی که مستلزم 
دســت بردن در ترکیب و ساختار مزارهاست 
را به گروهی از پژوهشــگران شناخته شــده  
فرهنگ انقالب و دفاع مقدس، جامعه شناسان، 

مردم شناســان، هنرمندان و معماران دلسوز 
بســپارد تا تعداد اندک مزارهای باقیمانده در 
تهران و شهرها و روستاهای کشور، برای تاریخ 
این ســرزمین باقی بماند. ضمنا تالش برای 
احیای بافت قبلی به استناد عکس ها و اسناد 

مزارها، مورد انتظار است.« 
سکانس چهارم: زیرو روکردن خاطره ها
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
بزرگ پیش از این در واکنش به اعتراضات گفته 
بود: برخی فکر می کنند ما می خواهیم گلزار 
را شخم بزنیم و زیرورو کنیم. زیررو رو کردن 
در واقع تخریب باور خودمان است. اولین قدم 
در مجموعه دستورالعمل مناسب سازی گلزار 

شهدا، رضایت خانواده های شهداست.«
ماجرای تخریب یا ســاماندهی یا یکسان 
سازی یا هرچیز دیگری که اسمش را بگذارید، 
برای مدتی متوقف شد تا این روزها که باز هم 
شــاهد حضور کارگران و مهندسان در قطعه 
شهدای دارخویین هستیم. روابط عمومی بنیاد 
شهید می گوید این قطعه دچار نشتی آب شده 
است)!( مشاهدات عینی خبرنگار ما و گفت و گو 
با کارگران حاضر در گلزار شــهدا که مشغول 
کار در این قطعه هستند، می گوید ساماندهی 
باردیگر شروع شده است. قاب عکس ها یک بار 
کنده شــدند، پس از اعتراض مردم و خانواده 
شــهدا، چند قاب عکس دوباره نصب شــد و 
حــاال در دور تازه، همان چند قاب عکس هم 
باردیگر برداشته شده است تا مشخص نباشد 
بنیاد شهید دقیقا چه درسر دارد! البته بنیاد 
شهید و شهرداری تاکید داشتند قصد تغییر 
کاربری یا تخریب یا هم سطح کردن قبور شهدا 
را ندارند و تنها قرار است تعمیر و ساماندهی 
صــورت بگیرد و دوباره همه چیز به شــکل 
اولیه بازمی گردد. با این حال مشاهدات نشان 
می دهد تغییراتی در راه است. سنگ مزارشهدا 
را باالتر آورده اند و معلوم نیست برای ادامه راه 

چه درسر دارند!
صحبت از ســاخت سالن اجتماعات هم 
هست اما خانواده های شهدا می گویند وقتی 
دیگر جانباز و ایثارگری نباشــد که بخواهد 
شمع محافل یادواره ای و همایش های شما 
شود، ساخت سالن اجتماعات به چه دردی 
می خورد؟ سالن های اجتماعات با بودجه های 
گزاف را برای چه کســی می ســازید؟ بهتر 
نیســت این هزینه ها صرف خریــد دارو و 
تجهیــزات برای جانبازی شــود که از پس 
خرید داروهــای گران قیمت برنمی آید؟ یا 
مادر شهیدی که در فالن شهر دستفروشی 
می کرد یا فرزند شــهیدی که بیکار است یا 
پدرشهیدی که در فالن روستای دورافتاده 
با ســختی روزگار می گذراند یا جانبازی که 

نفس هایش به شماره افتاده یا...؟
حرف همه خانواده های شهدا و همه آنهایی 
که با شــهدا انس گرفته اند و کنار این بچه ها 
قد کشــیده اند و قد دو نسل خاطره دارند، در 
تهران و اصفهان و تبریز و قزوین و شــیراز و 
سایر شهرها حتما همین است: لطفا دست به 
بهشت ما نزنید و اجازه بدهید با خاطره هایمان 
به دور از شلوغی های زمانه ، خلوت کنیم... ما 
به چشــم خودمان دیدیم مادر پیری که مزار 
پســرش را گم کرده بود و  اشــک می ریخت. 
می گفت من 3۰ ســال اســت این مزار را به 
همان قاب عکس باالی سرش می شناختم و 
عادت کرده بودم. ســواد که ندارم. مزار پسرم 

را به من نشان دهید... 


