
حاج قاسم 
چهره ای بین المللی

حاج قاســم ســلیمانی تنها یک 
انسان یا یک ســردار سپاه نبود؛ بلکه 
رفتار و ســیره و تمام سکناتش نشان 
از یک مکتب داشــت. چه آنکه خود 
حاج قاسم یک مکتب بود. مکتبی که 
از آغاز مبارزات انقالبی و دفاع مقدس 
شــکل گرفت و زمان شهادت وی به 
بلوغ رســید. و حال وظیفه ماست که 
این مکتب را شناخته و به نسل جدید 
بشناسانیم. سردار دل ها همان طور که بر دل ها حکومت کرد باید بر عقل ها هم حکومت 
کند. او نمونه کاملی برای الگوبرداری اســت. او هم در زندگی فردی و هم در زندگی 
اجتماعی، هم در میدان نبرد و هم در جمع دوستان مصداق واقعی یک انسان آزاده 
بود. انسانی که در مکتب امام حسین علیه السالم رشد یافت و به جایگاهی رسید که 
او را مالک اشتر علی نامیدند. اما مکتب حاج قاسم تنها متعلق به ایران و اسالم نیست. 
نحوه مدیریت وی نشان از تفکری فرامرزی دارد، تفکری که زمان و مکان را درنوردیده 
و افق های وسیعتر را می نگرد. نوع نگاه حاج قاسم نگاهی انسانی است. همان نگاهی 
که اســالم به انسان و انسانیت و کرامت انسانی دارد. همان غیرتی که وقتی خلخال 
از پای زن یهودی خارج می کنند، به جوش می آید. همین اســت که وقتی می بیند 
باغبانی، نام مستکبرترین رئیس جمهور دنیا را روی سگش گذاشته عصبانی می شود 

و او را از این کار نهی می کند. 
مکتب حاج قاسم است که توانسته همه نیروهای مقاومت را از چندین کشور با 
زبان ها و ســنت های مختلف گرد هم آورده و متحد کند و سرانجام ثمره این اتحاد، 
پیروزی جبهه مقاومت در مقابل تکفیری هایی شود که همه دنیای استکبار حمایتش 
می کرد. اتحادی که می تواند همچنان ادامه یابد و زمینه ســاز آزادی قدس شریف و 
پیروزی نهایی جبهه حق باشــد و این همان وعده ای اســت که 1400 سال پیش از 
ســوی پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه  وآله داده شد. اتحادی که 1400 سال است 
امام عصر )عج( در انتظار آن است. همین است که این مکتب و سیره را به اندازه نجات 
بشریت و ظهور نهایی جبهه حق ارزشمند می کند. نگاه حاج قاسم نگاهی جزئی نگر 
و درون مرزی نبود. نقطه مرکزی دید او فلسطین و آزادی قدس بود و همه برنامه ها 
را بر این اساس می چید. او می دانست نجات قدس یعنی نجات همه بشریت از دنیای 
اســتکبار. قدس را مرکز اتحاد همه مسلمانان و آزادگان جهان قرار داد و کشورهای 
مختلف را به این امر توجه داد. و در مقابل نشان داد صهیونیست و متحدانش دشمن 
واحد همه مسلمانان و مظلومان هستند و تا محو این رژیم منحوس از روی کره خاکی 

نباید دست از مبارزه برداشت. 
سردار سلیمانی الگوی مقاومت

ایمان و اعتقاد راســخ سردار ســلیمانی به مسیری که در آن گام نهاده بود و در 
نتیجه اعتقاد به نصرت الهی، از او انســانی بی بدیل ساخته بود. حاج قاسم در دست 
 نوشته ای یادآور می شود که »هرکس از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او می ترساند؛ 
و هرکس از خدا نترســد، خدا او را از همه چیز می ترساند.« او خود سال ها با همین 
تفکر در مقابل دشــمن ایستاد. روحیه شهادت طلبی این سردار بزرگ اسالم در کنار 
تدبیر هوش و زکاوت باالی او در میدان نبرد، او را به الگوی منحصر به فرد مقاومت 
تبدیل کرد. فرمانده ای که شــخصا در خطوط مقدم حضور می یافت و تنها به آمار و 
ارقام دلخوش نمی کرد. طراحی های بی نظیرش در مواجه با محاصره و حمالت دشمن، 
تصمیم گیری هــای به موقع و در صحنه او دشــمن را به زانو درآورده بود. طوری که 
توانست کشوری را که تا حد سقوط پیش رفته بود نجات دهد. همه اینها در حالی بود 

که اکثر قریب به اتفاق دوستان اعتقاد داشتند که بشار سقوط خواهد کرد.

والیت پذیری در تفکر حاج قاسم 
وقتــی پای والیت و والیتمداری به میــان می آید تمام وجودش، اطاعت محض 
می شــود و مقام عظمای والیت در جان و قلبش حکم فرماست. می داند حکم والیت، 
حکمی الهی ست. او خود را در سرباز والیت می داند و آنچنان متعهد به نظام و انقالب 
است که تمام عمر و جوانی را در راه خدمت به ولی امر و نظام اسالمی  صرف می کند. 
تاللو نور والیت را می توان در پیروزی های پی در پی او مشاهده نمود. همان جا که نامش 
بر دل دشمن رعشه می افکند و دل دوست را قوت و صالبت می بخشد. قدرت والیت 
در وجود سردار دل ها تا به حدی ست که دشمن توان مقابله مستقیم را با وی ندارد 
و در نهایت  ترس و ناجوانمردانه وی را به شــهادت می رساند. و با شهادت هم تبدیل 
به شهید حاج قاسم سلیمانی می شود و موج عظیمی به راه می افتد و به اذعان دوست 
و دشــمن، تأثیر شهید حاج قاسم سلیمانی در ایجاد رعب و وحشت در دشمنان، به 
مراتب از سردار سلیمانی بیشتر و ماندگارتر است. آنجا که حاج قاسم در حضور رهبر 
معظم انقالب با یک دســت احترام نظامی می دهد و دست دیگر را بر قلبش می نهد. 

ارادت قلبی اش را به ولی زمان نشان می دهد.
حاج قاسم تنها یک فرمانده داشت آن هم مقام معظم رهبری بود. جایی که ایشان 
فرمودند واهلل واهلل واهلل یکی از شئون عاقبت بخیری میزان اتصال ما به ولی جامعه است.
او وقتی دســتورات فرمانده خود را دریافت می کند، والیتمداری و عشق را نه در 
زبان و ظاهر، بلکه در صحنه عمل و اقدام اطاعت می کند. او همه هستی و آبرو و جان 
خود را شرافتمندانه و شجاعانه به میدان نبرد و قربانگاه عشق می آورد تا نظر فرمانده 

و رهبرش را در صحنه عمل پیاده کند.   
جهاد با نفس

حاج قاسم یک الگوی مدیریتی تمام عیار است. و الگوی  تربیتی حاج قاسم می گوید 
اگر می خواهید مدیر باشید باید مدیریت را از خودتان شروع کنید. اگر توانستید روی 
خودتان و هوای نفس خودتان مدیریت داشته باشید، وقتی توانستید خودتان را بسازید، 
آن زمان است که می توانید بر دیگران هم مدیریت کنید. اگر توانستید خودتان را تربیت 
کنید می توانید دیگران را هم  تربیت کنید و روی آنها تأثیر بگذارید. سردار سلیمانی 
ابتدا در میدان جهاد اکبر با دشمن درونی مبارزه کرد و پیروز شد و سپس در میدان 
جهاد اصغر بر دشمن فائق آمد. اما جهاد نفس حاج قاسم در میدان عمل است نه با 
گوشه گیری و ریاضت های نامعقول. و همین جهاد با نفس و ایمان به خداوند بود که 

او را به جایگاهی رساند که دشمن در مقابلش به زانو درآمد.
اخالص

 یکی از ویژگی های بارز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اخالص اوست. او مصداق 
واقعی مخلَصین اســت. تمام سکنات و رفتار سردار سلیمانی، حاکی از این است که 
او جز به رضای پروردگار نمی اندیشد و در عمل توانسته به این مهم دست یابد. این 
بزرگمرد به دور از هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی در سخت ترین میدان ها حاضر می شد 
و خود نمونه عملی این سخنش بود: »باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم؛ 

آن کس که باید ببیند، می بیند« 
ایمان باطنی شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، همان عاملی است که در کنار 
اخالص عملی شــهید، او را عزیز قلب امت و رهبر امت اســالمی  می کند. به گونه ای 
که بعد از شــهادتش موجی به راه می افتد که همه آزادگان دنیا، چه مســلمان و چه 
غیرمســلمان با آن همراه می شــوند. امید است که این موج زمینه ساز ظهور حق در 

جهان باشد. ان شاءاهلل.
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اینکه  اعتقاد بــه   روحیــه جهــادی یعنــی 
»ما می توانیم« و کار بی وقفه و خستگی ناپذ یر و استفاده 

از همه ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتماد به جوان ها.
)رهبر معظم انقالب در دیدار با کشاورزان
دی ماه 1384(
بارها شــده که کلیپ هایی از مدارس پیشــرفته و با 
امکانات آنچنانی ســایر کشورها را در فضای مجازی دیده 
ایم و به فکر فرو رفته ایم که چرا فرزندان ما نباید در یکی 

از این مدارس درس بخوانند؟ 
بخشی از این آرزو که می تواند دست یافتنی هم باشد به 
اعتبارات و مباحث مالی مربوط می شود و بخش دیگر متوجه 

نوع نگاه مدیریتی به ویژه مدیران آموزشی کشور است.
وقتی یک ســید جوان، مدرســه مخروبــه ای را به 
مجهزترین و به روزترین مدرســه شــهر مبدل می کند و 
برای این کار، طالهای همســرش را می فروشــد و پولی 
را که برای خرید پراید کنار گذاشــته هزینه می کند به او 
برچســب »مجنون« می زنند و آدم های ناامید و سرشار از 

روایت مدیری که از پول خودرو تا طالی همسرش را خرج بازسازی مدرسه کرد

بیمرزیعشـقوجنـون
فاطمه زورمند

برخی از پژوهشگران تاریخ دفاع مقدس، جنگ 
تحمیلــی عــراق علیه ایران را جنگ جهانی ســوم 
نامیده انــد. هم از این جهت که امــام عزیز)ره( این 
جنگ را »جنگ اسالم علیه تمام نابرابری های دنیای 
سرمایه داری و کمونیزم )1(« می دانستند و هم از این 
جهت که دیگر امروز کمک دو ابرقدرت غرب و شرق، 
بسیاری از کشــورهای اروپایی و کشورهای مرتجع 
عرب به صدام علیه ایران اسالمی به شکل مستند به 

اثبات رسیده است. 
اما بیان این مسئله از زبان یک مقام سابق انگلیسی 
همچون »جک استراو« که مردم ایران او را به عنوان 
یکی از اعضای امضا کننده »توافق سعدآباد و تعلیق 
فعالیت هسته ای ایران« و »برجام« می شناسند؛ بسیار 

جالب است... 
نامه ای که باعث 

دست به قلم شدن استراو شد...
جــک اســتراو در اکتبر 2015 میــالدی )مهر 
1394( همراه همسر و دوستش سفری تفریحی به 

ایران می کند. 
در جریان این ســفر و موقع گذر از استان یزد و 
در هنگام بازدید از درخت سرو چند هزارساله ابرقو، 
چند جوان بسیجی نامه ای را به استراو می دهند که در 
آن ضمن برشمردن فهرست بلندباالئی از دشمنی ها و 
جنایات انگلستان علیه ایران و ایرانیان در طول تاریخ، 
علت ناراحتی عمیق مردم ایران از کشــور انگلستان 

بیان شده بود...
استراو بعد از برگشــت از این سفر به کشورش، 
کتابی می نویسد به عنوان »کار، کار انگلیسی هاست« 
و در آن برای هموطنانش با  اشــاره به آن نامه، علت 
عصبانیــت و ناراحتی مــردم ایران از انگلســتان و 

دولتمردانش را شرح می دهد... 
آمریکایی ها بدتر از ما بودند! 

از آنجا که استراو میراثی چند صدساله از روحیه 
استعماری و فریبکاری را از اجداد سیاستمدار کشورش 
به ارث برده! در کتابش گاهی دروغ می گوید، گاهی 
تاریــخ را تحریف می کند و گاهی به عمد بخش های 
مهمی از تاریخ روابط ایران و انگلســتان را اصال بیان 

انرژی منفی سعی دارند دلسردش کنند و گرد ناامیدی بر 
اراده اش بپاشند که »داری پولت را به باد می دهی«؛ »چه 
کسی قرار اســت کمکت کند؟«؛ »چه کسی را دیدی از 
این کارها بکند؟« و... اما او گوشش به این حرف ها بدهکار 
نیســت. او به راســتی مجنون است چون عشق است که 
جنون می آورد، عشق به تعلیم و تعلم، عشق به فرهیختگی 
فرزندان این مرز و بوم و عشق به آینده انسان و انسانیت. 
در حالی که در برخی نقاط ایران پهناور دانش آموزانی 
هســتند که در کپر و کانکس و یا حتی زیر نور خورشید 
عالم تــاب درس می خوانند. طلبه جوان« ســید محمد 
موســوی« دست به کار شد و مدرسه ای را که سقفش بر 

سر دانش آموزان فرو ریخته بود، آباد کرد.
ســید محمد مدیر مدرســه آیت اهلل گلپایگانی واقع 
در منطقه کم برخــوردار کمپلوی جنوبی اهواز می گوید: 
چون خودم تحصیل کرده حوزه و دانشــگاه بودم دوست 
داشتم بچه ها در مدارسی با فضای علمی و مذهبی توامان 

پرورش پیدا کنند.
او کــه در حوزه تا درس خارج تحصیــل کرده و در 
دانشــگاه هم ارشــد الهیات با گرایــش کالم دارد ادامه 
می دهد: ده ســال است که به استخدام آموزش و پرورش 
در آمده ام؛ دو ســال هم مشاور جوان مدیرکل آموزش و 

پرورش خوزستان بودم.
سید می افزاید: من ساکن محله کمپلوی جنوبی بودم 
و مقاطع راهنمایی و دبیرســتان را در مدارس این منطقه 
درس خوانــدم و متوجه شــدم از زمانی که من تحصیل 
می کردم تاکنون که نســل های دیگــری دارند از مدارس 
این منطقه اســتفاده می کنند هیچ تغییر و تحولی در این 

مدارس ایجاد نشده است.
این معلم متعهد می گوید: قانونی در آموزش و پرورش 
هست که به معلم های با امتیاز باالتر این امکان را می دهد 
که مدرســه مورد نظر خود را انتخــاب کنند. اما با توجه 
به فرســودگی مدارس و ضعف فرهنگی موجود در سطح 
منطقه و متاســفانه عدم توجه والدین به فرزندانشــان به 
علــت ضعف مالی و فرهنگی کمتر آموزگاری مدارس این 
منطقــه را برای تدریس انتخــاب می کند و قطعا مدارس 
 مناطق مرفه نشین شــهر را در اولویت انتخاب خود قرار 

می دهند. 
مدارس مناطق محروم هم که نمی توانســتند بدون 
معلم اداره شــوند و آموزش و پرورش هم می بایست معلم 
اعزام می کرد اما چه معلم هایی؟ اغلب از نیروهای تازه کار 
و یا سرباز معلم و... که همین بر مشکالت دیگر می افزود. 

باال زدن آستین همت
آقای موســوی اضافه می کند: سال 94 قصد داشتم 
یک مدرسه دولتی را با کمک حوزه مدیریت کنیم و برای 
مدیریت یک مدرسه درخواست دادم ولی آموزش و پرورش 
اعالم کرد ما در این منطقه مدرســه ای نداریم که بتوانیم 

مدیریتش را به شما بدهیم. 
در همان سال طرح 6-3-3 اجرا شد، که شامل ابتدایی، 
متوســطه اول و متوسطه دوم بود، اما در کمپلوی جنوبی 
بعد از مقطع ابتدایی مدرسه ای نبود که متوسطه اول داشته 
باشــد. به همین خاطر به ما پیشنهاد دادند این مقطع را 
راه اندازی کنیم و مدرسه ای در اختیار ما قرار دادند که به 
مدت دو سال تعطیل بود. چون ساختمانش بسیار فرسوده 
بود و سقفش روی دانش آموزان ریزش کرده بود. گفتند اگر 
حاضرید این مدرسه را بازسازی کنید آموزش پایه هفتم را 

به شما می دهیم. ما هم قبول کردیم.
مدرسه ای که دامداری شده بود!

او می گوید: وقتی برای اولین بازدید از مدرســه رفتم 

دیدم که ســرایدار مدرسه را تبدیل به دامداری کرده، پر 
از گاو و گوســفند و مرغ و خروس. از ســرایدار خواستم 
که این وضعیت را ســامان بدهد و با نوسازی مدارس هم 
صحبت هایی کردیم و امام جمعه هم کمک کردند و شروع 
به بازسازی مدرسه کردیم. مرداد ماه سال 94 دست به کار 
شدیم و شبانه روز کار کردیم چون می خواستیم به مهرماه و 
آغاز سال تحصیلی برسیم، شبانه روز کار کردیم و مدرسه ای 
در حد میز و نیمکت و تخته سیاه در هر کالس سرپا کردیم. 
و هیچ امکانات دیگری نداشــتیم و مهرماه که هوای اهواز 
بســیار گرم است هیچ یک از کالس های ما کولر نداشتند 
و فقــط پنکه در کالس ها کار می کرد. به یاد دارم گرما به 

حدی بود که یکی از دانش آموزان سرکالس غش کرد! 
سید می گوید: سال اول واقعا ما تجربه ای در مدیریت 
آموزشی نداشتیم و آموزش و پرورش هم از این موقعیت 
به نوعی سوءاستفاده کرد و برخی نیروهای ناکارآمد خود را 
به مدرسه ما فرستاد. باالخره در هر قشری افرادی هستند 
که وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند و دبیران هم 
از این حیث مســتثنی نیستند. و همین معلمان سال اول 

برای ما معضل شد. 
مدرســه در دو تایم صبح و بعــد از ظهر با 530 نفر 
دانش آموز که همگی پایه هفتم بودند و هر تایم 8 کالس 

آغاز به کار کرد.
نمره واقعی مالک ارزیابی دانش آموزان 

مدیر مدرســه آیت اهلل گلپایگانی ادامه می دهد: چون 
به دنبال ایجــاد تحول در بحث آمــوزش بودم تاکید بر 
نمره واقعی داشــتم و به شــدت مخالــف کمک و نمره 
دادن بــه دانش آموزان بودم و معتقــدم این ظلم در حق 
آنهاست و مانع پیشــرفت و موفقیتشان در آینده خواهد 
شــد. با تاکید بر نمره واقعی تــرم اول فقط 25 درصد از 
 دانش آموزان ما قبول شدند و باالترین معدل ما 15 بود، اما 

واقعی!
وقتی بازرسان وزارت آمدند گفتند:«گویا در این مدرسه 

هیچ کاری نشده؟چطور مدرسه دیگری در همین منطقه 
آمار قبولیش 91 درصد اســت و شما 25 درصد!« گفتم: 
»نمی دانم آنها چطور کار کردند ولی ما واقعی کار کردیم 

و این نتیجه کار ماست.«
کالس هفتم ولی بیسواد!

موسوی اضافه می کند: جلوتر که رفتیم طبق ارزیابی 
که انجــام دادیم متوجه شــدیم نزدیک بــه 50 درصد 
دانش آموزانــی کــه در ظاهر پایه هفتم هســتند حتی 
نمی توانســتند اســم و فامیلشان را بنویســند.و در واقع 
بیســوادند. دانش آموز سرکالس هفتم حاضر می شد ولی 
متوجه مباحث نمی شــد به همین خاطر دلزده و افسرده 
می شــد. که همین امر باعث شــد برخی از دانش آموزان 
تــرک تحصیل کنند و یا صرفا برای گرفتن نمره و قبولی 
مدرســه خود را تغییر بدهنــد. وقتی متوجه این موضوع 
شدیم روزهای پنجشنبه و جمعه با همکاری والدین کالس 
سوادآموزی پایه برای دانش آموزان برگزار کردیم و حروف 

الفبا را به آنها آموزش دادیم.

بازسازی مدرسه با پول ماشین مدیر!
این مدیر متعهد بیان می کنــد: برای تامین امکانات 
بیشتر به جاهای مختلفی مراجعه کردیم. وقتی دیدم کمکی 
نمی شود و مدرسه هم با کمبودهای زیادی روبه رو است. 
وامــی به مبلغ 13 میلیون تومان گرفته بودم و یک مقدار 
هم پس انداز داشتم که همه را صرف بهسازی مدرسه کردم 
و چند تا از کالس ها را هوشــمند کردم و برای کالس ها 
کولر خریدم و یک سری جوایز تشویقی هم برای مباحث 
فرهنگی و آموزشــی برای دانش آموزان تهیه کردیم و دو 
ســال در این مدرسه بودیم تا اینکه، مدرسه ای در خیابان 
مجاور مدرسه ما دانش آموزانش جا به جا شدند و وسعتش 
هم دو برابر مدرســه ما بود و 10 کالس داشت و حیاط و 
نمازخانه بزرگی داشت که می توانستیم سایت کامپیوتر و 
آزمایشگاه در آن دایر کنیم اما ساختمان این مدرسه هم 
دســته کمی از مدرسه قبلی که بازسازی کردیم نداشت. 
علی رغم هزینه ای که برای تجهیز و بازسازی مدرسه ای که 
داشــتیم کرده بودیم به خاطر وسعت و امتیازات مدرسه 
جدید قبول کردیم که به آنجا نقل مکان کنیم. هر مدرسه 
قبلی را تحویل آموزش و پرورش دادیم که به مدرسه فنی 
و حرفه ای تبدیل شــد و به مدرسه جدید رفتیم و دوباره 
روز از نو روزی از نو ، آستین ها را برای بازسازی باال زدیم 
و دوســتان خیری داشــتیم که گفتند شما کار کنید ما 

کمک می کنیم.
فداکاری همسرآقای مدیر!

او می گوید: در مدت شــش ســال به صورت اساسی 
مدرســه بازسازی شــد و قریب به یک میلیارد تومان در 
جهت بازســازی مدرســه و اجرای برنامه های فرهنگی و 
آموزشی هزینه کردیم.که 500 میلیون آن توسط خیرین 
و تعدادی از والدین پرداخت شد. و 500 میلیون باقی ماند 
و با شرایط اقتصادی که در کشور حاکم شد مشکالتی برای 
خیرینی که قول همکاری داده بودند پیش آمد و نتوانستند 
به تعهداتشان به طور کامل عمل کنند و مجبور شدم برای 

اینکه مطالبات را بدهم 40 گرم طالی همسرم را بفروشم و 
مقداری از طلب ها را بدهم، باالخره کاشی کار و نقاش و ام 
دی اف کار و... برایمان کار کرده بودند و دستمزد و هزینه 
مصالح را می خواســتند. معلم های مدرسه هم مساعدت 
کردند و 16 وام برای مدرســه گرفتند تا بخش دیگری از 
مطالبات پرداخت شد. به خاطر اینکه ضامن وام ها شده اند 
بارها پیش آمده که قسط ها را از حقوقشان کم کرده اند ولی 
بنده های خدا واقعا با بزرگواری با موضوع برخورد می کنند. 
معلم های مدرسه حدود 80 میلیون هزینه کرده اند که واقعا 
جای تقدیر دارد. البته وضعیت دبیرهای ما خیلی با شروع 
کار متفاوت است و اکثرا از نیروهای ممتاز ناحیه هستند 
و ســه چهارتا از دبیران ما مدرسان تیزهوشان هستند.که 
با اختیار خودشان مدرسه ما را انتخاب کردند زیرا مدرسه 
و دانش آموزان کامال تغییر کردند. در حال حاضر بیش از 
650 دانش آموز داریم و مدرســه در دو تایم از پایه هفتم 
تا دوازدهم را پوشش می دهد. هر ساله بیش از 50 درصد 
دانش آمــوزان ما با معدل بــاالی 18 و نمره واقعی قبول 

می شوند و دانش آموزان ما به این صورت پیشرفت کردیم. 
مدرسه فوق پیشرفته در یک منطقه محروم

این طلبه جوان می افزاید: ســایت کامپیوتر مدرسه و 
یک نماز خانه بزرگ و مرتب راه اندازی شد ، ورود و خروج 
دانش آموزان به صورت الکترونیکی ثبت می شود و با کارت 
حضور و غیاب می شــوند و در صورت غیبت برای خانواده 
پیامک ارسال می شــود. نرم افزارهایی برای دانش آموزان 
تهیه شــد که اولیا به صورت روزانه از نمرات دانش آموزان 
خود مطلع می شــوند. هر زنگ هر نمره ای که دانش آموز 
کســب کند از طریق این نرم افــزار به خانواده اطالع داده 
می شود. تمام کالس های مدرسه مجهز به کولر دوتیکه و 
کولر پنجره ای و تخته هوشــمند و سیستم صوتی داخلی 
شد، وسایل و تجهیزات ورزشی روز برای دانش آموزان تهیه 
شد و مدرســه به لحاظ کار فضاسازی و زیباسازی بسیار 
شکیل و مرتب شــد. قبل از شیوع کرونا هر سال اردوی 
زیارتی مشهد مقدس برای دانش آموزان و معلمان را داشتیم 
همچنین اردوهای درون و برون استانی و برنامه فرهنگی 
متعدد با کمک مبلغینی که حوزه در اختیار ما قرار می داد 
برگزار می کردیم. ماهانه جلســات منظم آموزش خانواده 
را برای والدین برگزار می کردیم. به خاطر دارم ســال اول 
که آموزش خانواده می گذاشــتیم نهایتا 40-30   خانواده 
شرکت می کردند اما طوری شد که نمازخانه 140 متری 
مدرسه گنجایش جمعیت خانواده ها برای جلسات ماهیانه 
را نداشت و مجبور شدیم جلسات را به مسجد محل منتقل 
کنیم. در حال حاضر هم به صورت مجازی این آموزش ها 

در حال انجام هست.
خیری که به همه می رسد

ســید موســوی بیان می کند: همه این امکانات برای 
اســتفاده عموم در نظر گرفته شــده یعنــی منحصر به 
دانش آموزان مدرســه ما نیســت چــون در خیابان های 
اطراف مدرســه ما 11 مدرســه و جمعا 4هزار دانش آموز 
در حال تحصیل هســت که در صــورت نیاز می توانند از 

ســایت کامپیوتر و امکانات مورد نیاز خود در مدرســه ما 
استفاده کنند.

هدف ما ایجاد یک مدرســه اسالمی بود که در کنار 
آمــوزش توجه خاصی به امور معنــوی دانش آموزان هم 
داشته باشد چون ممکن است دانش آموزی به لحاظ درسی 
مطلوب باشد ولی دچار انحرافاتی بشود. چون در آن منطقه 
مشکالت فرهنگی عدیده ای وجود دارد مشکالتی که برخی 
اوقات والدین هم نمی دانند چگونه باید با آنها برخورد کنند 
به همین خاطر ما عالوه بر آموزش دانش آموزان باید والدین 

را هم پوشش بدهیم.
او می گوید: قصد داریم که یک مدرسه ابتدایی با همین 
رویکرد به عنوان مقطع پایه در کنار مدرســه امان ایجاد 
کنیم تا معضل بی سوادی دانش آموزان ابتدایی را هم حل 
کنیم. یک ساختمان هم هست ولی بازهم فرسوده است و 
نیاز به بازســازی دارد ولی وسعت خوبی دارد و در صورت 
تجهیز می تواند باعث شور و نشاط دانش آموزان در منطقه 
باشد، آمفی تئاتر بزرگی دارد که در صورت بازسازی محل 

مناسبی برای برگزاری جلســات آموزش خانواده است ، 
همچنین حیاط وســیعی دارد که قابلیت تبدیل شدن به 
زمین چمن مصنوعی برای ورزش و تفریح دانش آموزان و 
باال بردن روحیه نشاط و شادابی در بچه های محله را دارد 
ولی واقعا دیگر توان مالی برای بازسازی آن نداریم در حال 
حاضر هم بســیاری از وقت ما صرف پیگیری مسائل مالی 
می گذرد. و اگر مسئولین پای کار نیایند واقعا کار دشواری 
اســت البته برای پیگیری چندین بار تا تهران هم رفته ام 

ولی نتیجه ای حاصل نشده.
 بدهی هایی که بر گردن مدیر ماند

او که این روزها به خاطر حجمی از بدهی های مدرسه 
ذهنش به شدت مشغول است می افزاید: ماهانه 5 میلیون 
و صد هزارتومان برای وام هایی که گرفته ام قسط می دهم 
یک سال است حقوقم به خاطر بدهی وام ها بسته شده و 
حقوقی ندارم و از طریق برخی دوســتان ماهانه هزینه ای 
در حد گذران معیشت به صورت قرض در اختیار بنده قرار 
می دهند تا زمانی که مشــکالت مدرسه مرتفع شود و به 
آنها برگردانم که واقعا جا دارد از این دوستان تشکر کنم.

در مــدت 6 ســال 16 وام گرفتیم مبلــغ کل وام ها 
250میلیون تومان بود که از ســال 94 تا کنون پرداخت 

کردیم و 60 میلیون آن باقی مانده است.
40 نفر هم بابت خدماتی که در مدرسه انجام داده اند از 
ما طلبکارند و روزی نیست که چند نفر از آنها به من زنگ 
نزنند. حق هم دارند یک ســال ونیم گذشته و با مشکالت 
اقتصادی که پیش آمده هنوز نتوانسته ام پولشان را بدهم. 
و انصافا علی رغم تورم و گرانی و چند برابر شــدن قیمت 
اقالم و مصالح و خدمات هیچ کدام بر مبالغ اضافه نکردند. 
وی در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش کمکی 
در این رابطه به شما نکرد می گوید: آموزش و پرورش معتقد 
است این حرکت خودسرانه و بر اساس یک تصمیم فردی 
صورت گرفته اســت و بودجه ای در این حد ندارند ولی ما 
واقعا انتظاری نداشــتیم و بر اساس حمایت خیرین کار را 
پیش بردیم آموزش و پرورش اگر می خواهد کمک کند به 
داد سایر مدارس خود در منطقه برسد که واقعا در وضعیت 

نامطلوبی قرار دارند.
از خیرین درخواست می کنم بیایند کاری که در مدرسه 
ما صــورت گرفته را از نزدیک ببینند و با مدارس منطقه 
مقایسه کنند.ما می توانیم 4 هزار دانش آموز و در واقع 12 
هزار نفر در خانواده ها را تحت آموزش و پرورش قرار بدهیم 
و یک تحول فرهنگــی در بافت این منطقه محروم و کم 

برخوردار ایجاد کنیم.

انوشه میرمرعشی 

انگلیس یکاو  آمر حمایت 
ام  صــد ز  ا  

جک  استراو  زبان  از 

نمی کند. اما اعترافات مهم و جالبی هم دارد. 
یکی از اعترافات مهــم او مربوط به دوران دفاع 
مقدس و حمایت غرب و انگلستان از صدام در آن زمان 
است. البته استراو با زرنگی سعی می کند بیشتر تقصیر 
را گردن آمریکایی ها بیاندازد و آنها را جنایتکارتر از 

انگلیسی ها نشان بدهد.  
مثال درباره شروع تجاوزگری صدام و ارتش بعثش 
به خاک ایران و نقش آمریکا در این حمله می نویسد: 
»ایــران چهار برابر عراق جمعیت داشــت. در زمان 
حکومت شــاه، نیروهای مسلحش به حدی از عراق 
بیشــتر و مجهزتر بود که حتی دیکتاتوری مبتال به 
جنون قــدرت مثل صدام را از هرگونه تجاوز به مرز 
غربی، می ترساند. نظر به برتری ذاتی ایران، و به رغم 
ناآرامی های پساانقالبی، ایرانی ها متقاعد شده بودند که 
صدام وارد جنگ نخواهد شد مگر اینکه چراغ سبز را 
از جیمی کارتر )خشمگین از رفتار ایران با گروگان های 
سفارت آمریکا و تحقیرش به دست حکومت ایران( 
دریافت کرده باشــد. درواقــع ایرانی ها این جنگ را 
»جنگ تحمیلی« نامیدند. جنگی که شیطان بزرگ، 

آمریکا به آنها تحمیل کرده است«
البته خود اســتراو در صفحــه بعد بر این ادعای 
حقگرایانــه ایرانیان صحه می گذارد و می نویســد: 

»اخیرا با انتشــار ســندی از دوره ریاست جمهوری 
ریگان، موضوع تایید شد. در این یادداشت غیررسمی 
، ژنرال الکســاندر هیگ به ریــگان گزارش داده بود 
که ســادات- رئیس جمهور مصر- و شاهزاده فهد از 
عربستان ســعودی تایید کرده اند که کارتر از طریق 
فهد، چراغ سبز را برای حمله به ایران، به عراق نشان 

داده است.)2(« 
استراو ضمن  اشاره به حمایت تسلیحاتی آمریکا 
از صدام در آن زمان، به جنگ تبلیغاتی و رســانه ای 
ایاالت متحده آمریکا علیه نظام جمهوری اســالمی 
ایران می پردازد و اعتراف می کند که »از همه زشت تر، 
آمریکا دانسته یک کمپین فعال با اطالعات نادرست 
ایجاد کرد تا با نشر اکاذیب تقصیر حمله شیمیایی و 
برخی رخدادهای وحشــتناک دیگر را از دوش عراق 

بردارد و به گردن ایران بیاندازد.3«
وقتی انگلیس به صدام  تانک فروخت 

گرچه استراو سعی بسیاری می کند تا رقیب دیرین 
خود در اســتعمار کشورهای ضعیف، یعنی آمریکا را 
مقصرتر جلوه بدهد اما یکجاهایی هم مجبور می شود 

به نقش انگلیس در حمایت از صدام  اشاره کند. 

یکــی از آن مــوارد، بــه اعتــراف او دربــاره 
فروش تانک های ایران به صدام به قیمت یک میلیارد 
دالر از ســوی انگلستان برمی گردد! ماجرا هم از این 
قرار بوده که شــاه ایران چند ســال قبل از پیروزی 
انقالب اســالمی طی یک قرارداد نظامی از کشــور 
انگلستان تانک می خرد. پول آن را هم کامل پرداخت 
می کند. اما زمان تحویل این تانک ها مصادف می شود 
با اوجگیری انقالب اسالمی به رهبری امام عزیز)ره(؛ 
و به همین دلیل انگلستان از تحویل تانک ها به ایران 
خودداری می کند و با استقرار نظام جمهوری اسالمی 
باز هم تانک های خریداری شده را به ایران نمی دهد. 
تااینکه انگلســتان در سال 1362 همان تانک ها را به 

صدام می فروشد!   
جالب است که استراو درباره این خیانت غیرقابل 
انکار کشورش به ایران می نویسد: »ایرانی ها همچنین 
نگرانــی قابل درکی درباره کلــک زدن های بریتانیا 
داشتند. بریتانیا بخشی از تانک هایی را که ایران )در 
زمان شــاه( هزینه شان را پرداخت کرده بود، مجدداً 
به صدام حسین فروخته و او در جنگ ایران و عراق 

از تانک های خود ایران علیه او استفاده کرده بود.4«

البته جناب اســتراو سعی می کند در کتابش به 
سایر موارد حمایت های تسلیحاتی کشورش از صدام  
اشاره مستقیم و حتی غیرمستقیم نداشته باشد. گرچه 
چندان مهم نیست! زیرا سیاستمداران کشور رقیب، 
یعنی آمریکا فراوان به این حمایت ها  اشاره کرده اند. 
مثال  »دیوید کرن« دیپلمات سابق آمریکا در بغداد 
در کتاب خاطراتش بیان می کند: »دولت انگلیس تنها 
چند هفته بعد از آنکه عراق از ســالح شیمیایی در 
حلبچه استفاده کرد، با اعزام یک وزیر کابینه انگلیس 
به بغداد اعتبارات بازرگانی داده شده به دولت عراق را 

دو برابر افزایش داد.5« 
***

32 ســال از پایان 8 سال دفاع مقدس می گذرد. 
در این سه دهه به همت پژوهشگران، نویسندگان و 
هنرمندان متعهد کشورمان محتواهای بسیاری درباره 
تاریخ دفاع مقدس تولید شده است. اما هنوز ایستادگی 
مردم ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی و خیانت 
کشورهای حامی صدام ناگفته های بسیاری دارد که 
گذر زمان ابعاد جدیدی از آن را روشن خواهد کرد. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- صحیفه امام، جلــد 21، ص 68؛ مورخ 13تیر 1367.ش 
»جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اســرائیل نیست؛ جنگ ما، 
جنگ با عربســتان و شــیوخ خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، 
جنــگ با مصر و اردن و مراکش نیســت؛ جنگ ما، جنگ با 
ابرقدرتهای شــرق و غرب نیســت؛ جنگ ما، جنگ مکتب 
ماســت علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم است 
علیه تمامی نابرابری های دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛ جنگ 
ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانی های مرفهین و حاکمان 
بی درد کشورهای اسالمی است. این جنگ سالح نمی شناسد، 
ایــن جنگ محصور در مرز و بوم نیســت، این جنگ، خانه و 
کاشانه و شکست و تلخی کمبود و فقر و گرسنگی نمی داند. 

این جنگ، جنگ اعتقاد است.« 
2- استراو، جک، »کار، کار انگلیسی هاست«-درک بی اعتمادی 
ایران نسبت به انگلیس-، ترجمه رضا اسکندری آذر، انتشارات 

خوب، چاپ اول 1398.ش، ص 223 و 224
3- استراو، جک، ص 232 
4-استراو، جک، ص 348

5 -صفری، محسن، »ما اعتراف میکنیم«، انتشارات سوره مهر، 
چاپ دوم 1373.ش، ص 45


