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سیوپنجمین سالگرد دفاع مقدس
روزنامه

به نظر شام چرا؟!
سید حسن مبارز

شاعر ،رئیس انجمن شعر طالب کشور

برای بسیاری از خوانندگان این یادداشت
احتماال تازگی داشته باشد این که در هشت
سال دفاع مقدس در کنار مجاهدان ایرانی
تعداد زیادی از مجاهدان افغانستانی نیز بودند
که بسیاری از آنها به شهادت رسیدند .با اینکه
این مسئله چندان پوشیده و مخفی نیست و
معدود مدارک،اسناد و آمار آن در بنیاد شهید
موجود است اما بسیاری از افراد این مطلب
را نمیدانند .به نظر شما چرا؟! با طرح این
سوال ،سوال دیگری ممکن است برای خواننده مطرح شود
که دانستن این مطلب چه ضرورتی دارد؟
اینک ما دو سوال بیپاسخ داریم که لزوما نباید پاسخش را در
یک یادداشت مختصر یافت بلکه میتوانید درباره این موضوع
فکر و قدری تامل کنید .سوال اول این است که چرا شهیدان
افغانستانی دفاع مقدس ناشناخته مانده اند؟ سوال دوم،
شناختن این شهدا چه ضرورتی دارد؟ اگر بخواهیم به این
نوشتار روالی منطقی بدهیم ،مناسب است که ابتدا برای سوال
دوم پاسخی بیابیم و سپس پاسخ سوال اول .در این سالها
اتفاقات بسیاری پیش آمد تا بین مردم ایران و افغانستان فاصله
بیفتد ،در حالی که سرنوشت کشورهای مسلمان و هم زبان
ایران و افغانستان با اشتراکات فرهنگی بسیار زیاد ،به هم گره
خورده است.
به عنوان نمونه ،بسیار زیاد در رسانهها از نقاط تاریک حضور
مهاجران افغانستانی در ایران گفته شد و فضا طوری برای
مخاطبان ایرانی ترسیم شد که حضور این مهاجران هیچ نفع
و فایدهای برای کشور ایران نداشته و ندارد جز افزایش فساد
و کاهش فرصتهای شغلی .خب این ترسیم چهره تاریک تا
آنجا پیش رفته است که امروز برخی افراد گمان هم نمیکنند
بیش از دو هزار افغانستانی در هشت سال دفاع مقدس حضور
داشته و شهید شده است.
خب اگر این مطلب برای عموم افراد جامعه مطرح شود
کمترین کارکردش این است که قضاوت درباره مهاجران
افغانستانی منصفانه تر خواهد بود .بدون شک بیان و تبیین این
حضور مهاجران افغانستانی در جنگ ایران و عراق برای منت
گذاشتن نیست ،بلکه ضرورت ایجاب میکند که برای نشان

دادن چهره واقعی مهاجران افغانستانی همه
نقاط ضعف و قوت آن نشان داده شود .خب
پاسخ سوال دوم ،مشخص شد و نتیجه این
شد که اگر جامعه ایرانی با شهدا و جانبازان
افغانستانی دفاع مقدس آشنا شوند به نزدیک
شدن دو کشور کمک شایانی خواهد شد و
گرد و غبار بدبینی کنار خواهد رفت.
اکنون سوال اول این یادداشت پر رنگ
تر میشود که چرا این شهیدان و جانبازان
افغانستانی هشت سال دفاع مقدس ایران
اسالمی ناشناخته مانده اند؟ بدون شک پاسخ
این سوال میتواند راهکاری باشد برای رفع
مهجوریت شهیدان و جانبازان افغانستانی هشت سال دفاع
مقدس.
عوامل متعددی دست به دست هم داده است تا به تعبیر شاعر
گرامی محمد سرور رجایی این [مبارزان بیمرز] ناشناخته
باقی بمانند .اول ،کم توجهی نویسندگان و رسانه ها ،اگر
چند کتاب موفق در قالب داستان ،رمان ،خاطرات و مصاحبه
درباره این مبارزان نوشته شود ،بدون شک کمک قابل توجهی
به تبیین این مساله خواهد کرد .دوم ،کم توجهی پژوهشگران
و محققان دفاع مقدس و نهادهایی همچون بنیاد شهید که
باوجود فعالیتهای ارزشمندشان در این سال ها ،به این
موضوع کمتر پرداخته اند.
به نظر میرسد اگر این فعالیتها انجام شود کمک بسیار
زیادی خواهد شد به تبیین بسیاری پرسشهای دیگر .سواالتی
که همواره ذهنها را مشغول میکند .به عنوان نمونه؟ چرا
مهاجران افغانستانی در دفاع مقدس شرکت کرده اند؟ آنچه
که در گفت و گو با برخی از جانبازان و خانوادههای شهید
افغانستانی بیشتر قابل تامل است این است که آنها به خاطر
اطاعت امر مرجع و زعیم دینی مسلمانان امام خمینی رضوان
ا ...علیه عازم جبهههای نبرد شده اند.
این یک بعد قضیه است که بسیار مهم است و بدون شک اگر
خوانندگان این سطور بیشتر تامل بفرمایند شاید پاسخهای
دیگری را نیز بیابند .پاسخهایی همچون اشتراکات فرهنگی و
 . ...در پایان این یادداشت ،به همه عزیزان نویسنده ،پژوهشگر
و تهیه کننده این نکته را متذکر میشوم که لشکر امروز
فاطمیون افغانستان در سوریه همان شهیدان دیروز افغانستانی
دفاع مقدس است .نگذاریم اینها ناشناخته بمانند...

