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یادداشت

نقطهنظر

محور تمام خطابات خداوند، قرب الهی است. رسیدن به قرب 
الهی شرایط و زمینه هایی دارد، یکی از زمینه های رسیدن به حق 

تعالی ارتباط با بندگان شایسته خداوند است.
 انســان باید توجه داشته باشد كه بندگان شایسته خداوند 
چه كسانی هستند و شایستگی از دیدگاه خداوند چیست. بندگان 
صالح خدا در مسیر قرب الهی هستند، به همین دلیل خداوند ما 

را به نشست و برخاست با آنان سفارش  كرده است.
انبیا و اولیای الهی از شــاخصان بندگی هستند، انسان در 
زندگانی دنیا به دنبال كمال است، به همین دلیل باید معنای كمال 
واقعی را بداند و با افراد كامل و در مسیر كمال ارتباط داشته باشد.

بندگان شایسته و قرب الهی 
خداوند شایستگی، شایستگان و راه های رسیدن به شایستگی 
را برای انســان بیان كرده اســت؛ بنابراین باید از ابزار موجود به 
درســتی و برای رسیدن به شایستگی استفاده كرد تا رسیدن به 

مقام صالحان حاصل شود.
 رسول اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( در رأس صالحان هستند، 
قرب به اهل بیت)ع( انسان را به خداوند نزدیک می كند؛ فراگیری 
علم دین، قرآن و معارف اهل بیت)ع( انسان را در مسیر شایستگی 
قــرار می دهد. روایتی از امام علی)ع( داریم كه؛ »بهترین علم آن 
است كه انسان را اصالح كند.« اگر علوم به عمل متصل نباشند، 
خاموش خواهند شــد؛ امام خمینــی)ره( و رهبر معظم انقالب 
شاخص شایستگان و الگویی مناســب برای جامعه اند: باید دید 
كــه این بزرگواران با چه دیدگاهی زندگی می كنند؛ رهبر معظم 
انقالب با وجود مقامات بســیار با اهالی معنــا ارتباط دارند و با 
وجود مشغله های گوناگون هیچ گاه تعلیم، تعلم و تدریس را كنار 

نگذاشته اند.

 لزوم دشمن شناسی
زندگی دینی، در پرتو همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی شــکل می گیرد. این زندگی انسانی چارچوبی دارد كه 
خدای متعال ترســیم فرموده و از طریق اهل بیت)علیهم السالم( 
به دســت بشر رسیده اســت. این چارچوب می گوید كه باید به 
تعالیم عالی دینی توجه داشت و همزمان دشمن شناس هم بود؛ 
دشمنی كه نمی خواهد مسلمانان در زندگی فردی و اجتماعی و 
سیاسی، به مقصد عالی بندگی و شکوفایی مادی و معنوی برسند.
در یک مقطع، دشمن در مقابل حق مقابله ظاهری می كند، 
اما اگر موفق نشــد روش را تغییر می دهد و از طریق ایجاد نفاق 
نفوذ می كند؛ همان طور كه در صدر اسالم بعد از اینکه مشركان 
نتوانستند با مقابله مستقیم به نتیجه برسند، از راه ایجاد نفاق در 

درون امت اسالمی وارد شدند.
  نفــاق، همان دیدگاه كفر را با نقشــه و بــا برنامه اجرایی 
می كند. منافقین در هر زمانی و با توجه به شرایط زمانی و مکانی، 
با نقشه های نفاق گونه وارد شده اند و در امت اسالمی رخنه ایجاد  

كرده و بین شیعیان و محّبان اهل بیت شکاف انداخته اند.

انتساب مهم نیست
بعد از تشکیل جمهوری اســالمی در ایران، ورود منافقین 
نمی توانست خیلی علنی باشد؛ لذا با توطئه های مختلفی در نظام 

اسالمی وارد شدند؛ حتی در میان 
كسانی كه اطراف امام)ره( بودند 
هم نفوذ كردند. البته، امام)ره( به 
دلیل تیزبینی شــان هیچ گاه آنها 
ابعاد  را نپذیرفتند. نفوذ در همه 
ممکن است و دشمن در هر كسی 
متناسب با رفتارش طمع می كند.

نفوذ نامحسوس
اگر امام)ره( به صورت موقت 
سکوت می كردند برای این بود كه 
چهره منافقین برای مردم روشن 
شــود، چون گاهی نفاق به قدری 
مخفی و ســنگین است كه الزم 
اســت صبر كرد تا پرده از چهره 

ظاهری آنها كنار برود. در جمهوری اسالمی ایران برخی منافقین 
زود چهره خودشان را نشان دادند و دیدیم كه چگونه به زباله دان 
تاریخ افتادند؛ اما دشــمن قوی است و با سوخته شدن چهره های 
»نفاِق ساده«، چهره های جدیدی را اجیر می كند كه از نظر دینی 
و سیاســی موجه باشــند. باید دقت كنیم كه نفوذ، دائماً رقیق و 

نامحسوس تر می شود. 
هجــوم دشــمن منحصر به حملــه نظامی نیســت؛ بلکه 
در عرصه های مختلف علیه ما حمله می كند، اگرچه در بعد نظامی 
جهاد ابتدایی بر ما واجب نیســت؛ امــا در عرصه های فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی باید با الگوگیری از رهبر معظم 
انقالب طرح هایی ارائه دهیم كه فراتر از حمله های دشــمن باشد 
و همه نقشــه های آنها را خنثی كند؛ این وظیفه هر كسی است 

كه در هر پست و مقام و جایگاهی، خود را تابع ولی فقیه بداند.

معنویت رهبری
بحث در معنویت و توجــه خاص به خدای متعال در همه 

امور برای همه مؤمنان الزم است؛ اما برای عالمان دینی و كسانی 
كه به نوعی رهبری دینی مردم را بر عهده دارند، الزم تر است. در 
این میان برای كسی كه رهبری دینی، سیاسی و اجتماعی را بر 

عهده دارد، یعنی ولی فقیه، الزم تر است.
جایگاه رهبر، نظارت و توجه به پیاده شدن دستورهای شرع 
مقدس در ابعاد گوناگون جامعه است؛ یعنی توجه به ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی... اینها به 
یک سینه باز نیاز  دارد تا شخص بتواند در مسیر دین قرار بگیرد 
و رهبریت دینی و الهی داشــته باشد. این سعه صدر جز با توجه 
خالصانه بــه ذات اقدس الهی به 
دســت نمی آیــد. همان طور كه 
خدای متعال در ســوره انشراح 
خطــاب به پیامبــر)ص(، بحث 
شــرح صدر را مطــرح می كند، 
كه الزمه  آن، این اســت كه در 
روابــط اجتماعــی، نامالیمات و 
روند  به  لطمه ای  سنگ اندازی ها 
كار او نزند؛ »َو َوَضْعَنا َعنَک وِْزَرَک 
الَِّذی أَنَقَض َظْهَرک؛ خدا پشت تو 

را محکم كرده است.«
رهبر الهی باید به پشتوانه 
حقیقی كه خدای متعال اســت، 
توجه خاص داشــته باشد. البته، 
مردم یک پشتوانه ظاهری هستند و رهبر باید صالح مردم را در 
نظر داشته باشــد، اما اتکای واقعی اش باید به خدا باشد. خدای 
متعال در ادامه آیات ذكر شــده می فرماید: »َفإَِذا َفَرْغَت َفانَصب َو 
َِّک َفاْرَغب « وقتی از كارها فارغ شدی چهره دل را به سوی  إِلیَ  َرب
خدای متعال كن و همراه با خضوع و تضرع اظهار تمایل به خدای 

متعال داشته باش، تا مشکالت برای تو حل شود.
حضرت امــام)ره( این ارتباط معنوی را داشــت، گه گاهی 
ارتباطش را با مردم قطع می كرد؛ به ویژه در ماه رمضان مالحظه 
می شد كه ایشان مالقات های شان كم می شد و اعمال خاص عبادی 
داشتند، اینها به دلیل همین است كه آن روابط معنوی همیشه 
باید باشد تا شخص از جانب خدای متعال تأیید  بگیرد. آن شرح 
صدر از این طریق حاصل می شود تا بتواند با یک دید باز نسبت به 
ابعاد گوناگون جامعه توجه داشته باشد و افراد مختلف جامعه را با 
افکار و فرهنگ های مختلف، گاهی با مذاهب مختلف رهبری كند.
همین رابطه معنوی برای رهبر معظم انقالب هم هســت، 
آن توجهاتی كه ایشان همواره در گفتارشان به افراد درباه خدای 
متعال می دهند و همچنین در كارهای ایشان مالحظه می كنیم.

مباحثه هشام 
در یک مباحثه ای كه امام صادق)ع( شاگردانش را به بحث 
با یک شامی ترغیب می كند كه منکر امامت امام صادق)ع( بود، 
چند نفر از شاگردان بحث می كنند، حضرت بعد از مباحثه جایگاه 
شــاگردانش را معین می ســازد. در آخر به هشام بن حکم كه در 
بحــث از همه جوان تر و مقاوم تر بود، می فرماید تو در بحث پرواز 
می كنی؛ اما نمی افتی، مثل تو باید در این مباحث وارد بشــوند، 
سپس حضرت می فرمایند: ای هشام! توجه داشته باش ارتباطت 
را با خدا قطع نکنی؛ یعنی مغرور نشــو و فریب اســتعداد قوی و 
فهم قوی و زبردســتی در مباحثه را نخــور. اینگونه موارد را در 
جاهای دیگر هم داریم كه می گوید تأییدات باید این چنین باشد.

ارزش خودسازی
نکته مهمی كه در تحلیل شخصیت امام)ره( و سایر بزرگان 
باید مورد توجه قرار گیرد این اســت كه امام یک هدف عالی در 
زندگی داشت و آن هدف خودسازی بوده؛ امام به هیچ وجه دنبال 
مقام و دنیا نبود. یک تعبد خاص به دین داشت، امام حاضر نبود بر 
سر دین و احکام دین معامله كند؛ جایی كه مصلحتی را تشخیص 
می داد، به آن عمل می كرد. ایشــان به اصالت خدا، اصالت دین و 
اصالت تعبد به دین پایبند  بود. همگان باید همین روش را دنبال 

كنیم و این الگویی برای همگان است.
رهبر معظم انقالب فرمودند تا اســم امام و راه امام هست، 
انقالب هست، ما باید همواره دنبال اهداف امام)ره( باشیم. امام)ره( 
بعد از ائمه معصوم)ع( بر همگان حجت بود. امام به همه فهماند 
كــه دین حقانیت دارد و حقانیت دین را می توانیم اثبات كنیم و 

در صحنه اجتماعی می توانیم آن را پیاده كنیم.

طریق سعادت در سایه رهبری الهی
رســیدن به كمال حقیقی در این دنیا میسر نخواهد بود و 
زندگی و عوالم دنیوی فرصتی برای زمینه ســازی در دستیابی به 

كمال حقیقی و الهی است.
انســان باید زندگی خود را با خــدای متعال مرتبط كند و 
زندگــی و والیت امیر مؤمنان)ع( این حقیقت زندگی را برای ما 

ترسیم می كند.
امام زمان)عج( جامعه و قافله انسانی را به هدف واال و اصلی 
خود می رساند، كمال واقعی انسان در گرو اعتقاد واقعی به رهبری 
الهی در جامعه انسانی است. والیت و رهبری و زمام داری الهی در 
جامعه انسانی بسیار مهم است. جامعه وقتی زمینه سعادت را پیدا 

می كند كه در زیر چتر رهبری الهی قرار گیرد.

آیت اهلل شیخ محمدباقر تحریری

امام حاضر نبود بر سر احکام دین معامله کند

 روایتی از »فرار ساعت ها«
»فرار ساعت ها« نام كتابی است كه در زمره كتاب های زندگی نامه شهدا قرار می گیرد. 
این كتاب به زندگی شهید هاشم شیخی متولد شیراز پرداخته است. شیخی از 18 سالگی 
وارد جبهه نبرد می شود و پس از مدتی به دلیل رشادت هایی كه از خود نشان می دهد 

به واحد اطالعات- عملیات ورود می یابد و در آنجا ماجراهایی برایش پیش می آید و...
این اثر به صورت مجموعه خاطرات گردآوری شده است. كتاب فرار ساعت ها شهید 
شــیخی را از زبان خواهر، برادر، همســر و دوستان او نقل می كند. شهید هاشم شیخی 
در عملیات های زیادی از جمله كربالی 4 و 5 حضور می یابد و در همان جا اســت كه 

بسیاری از دوستانش شهید می شوند.
او دوری از دوســتان را تاب نمی آورد و در ســال 1366 نیز به درجه رفیع شهادت 

می رسد و به دوستان خود می پیوندد.
 در بخشــی از این كتاب به روایت از همســر شــهید می خوانیم: »با هم رفتیم. حوالی اسفند ماه بود. همان روز هم 
نزدیک های مّقر صاحب الزمان شیراز را بمباران كرده بودند و یک زن با سه بچه اش شهید شده بود. زمانی كه رسیدیم به 
قبرستان شیراز، مردم داشتند همان جنازه ها را دفن می كردند. من از جنازه می ترسیدم. هاشم اما رفت و فاتحه ای خواند، 
وقتی برگشت، خیلی تو هم بود. بی مقدمه گفت: »زهره كی میشه منم شهید بشم؟« ازش ناراحت شدم، گفتم: »حاال منو 
آوردی كه این حرف ها رو بزنی؟ راه بیفت بریم!« توی مســیر برگشــت هم ناراحت بود. مرتب اشک هایش را پاک می كرد 
و از جلیل ملک پور می گفت. دوباره بحث را عوض می كرد و از آن زن و بچه هایی كه تو بمباران شهید شده بودند، حرف 

می زد. بد جوری به هم ریخته بود.«
كتاب فرار ساعت ها با همکاری كنگره بزرگداشت سرداران و شهدای استان فارس در 207 صفحه، به قطع رقعی و با 

مبلغ 14500 تومان توسط انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس به چاپ رسیده است.

قبیلهآفتاب
گلیازباغ

 گونه شناسی ادبیات دفاع مقدس
علیرضا جاللیان
در هر فرهنگی ادبیات  ریشه تلقی می شود؛ مکتوب كردن 
فرهنگ مدیون وجود ادبیات اســت. از سویی ماندگاری یک 
فرهنگ می تواند بر اثر تولید كّمی و كیفی ادبیات آن فرهنگ 
باشد. ادبیات می تواند مبنایی برای هنر شود، در واقع، ادبیات 

زیر ساخت هنر است. 
با توجه به گســتردگی ادبیات، انواع ادبیات را در قالب 
گونه  های مختلف تقسیم بندی كرده اند. با این توصیف، باید 
گذری هم به موضوع ادبیات در سه دهه گذشته داشته باشیم. 
پس از انقالب اســالمی، فرهنگی جدید )بهتر است بگوییم 
فرهنگی اصیل( در كشور پدیدار شد. از دیدگاه برخی فرهنگ 
انقالب اسالمی در تداوم ادبیات پایداری می گنجید؛ اما با شروع 
دفاع مقدس و پایان جنگ هشت ساله، آرام  آرم تولیدات این 
حــوزه فزونی یافت. این تولیدات چیزی فراتر از آنچه ادبیات 
پایــداری می نامند، بود؛ آثار مکتوبی درباره تحلیل نظامی و 
سیاسی دفاع مقدس تا كتاب های خاطرات و بررسی نقش ها در 
این عرصه و كتاب های تصویری. ادبیات دفاع مقدس، ادبیات 
اخالقی و دینی، ادبیات نظامی و دفاعی، ادبیات جغرافیایی، 

ادبیات طنز، ادبیات داستانی و... دارد.
اما  در این بــاره تأثیر گذارترین ها مربــوط به خاطرات 
رزمندگان، امدادگران، آزادگان، جانبازان و شهدا است. فرهنگ 
دفاع مقدس در حوزه فرهنگ عمومی دقیقاً همان چیزی است 
كه از دل این خاطره ها، زندگی نامه ها و رمان های واقعی بیرون 
می آید. پرفروش ترین كتاب های سال كشور طی یک دهه اخیر 
همین كتاب ها هســتند؛ كتاب هایی چون: دا، خاک های نرم 
كوشک، دختر شــینا، نورالدین پسر ایران، پایی كه جا ماند، 
سالم بر ابراهیم و... به خاطر دارم در تشییع پیکر پاک شهید 
عبدالحسین برونسی دختری عربستانی، محصل حوزه علمیه 
قم در مراسم اشک می ریخت و اظهار می كرد كه پدرش فوت 
شده است، اما او نسبت به شهید برونسی حسی پدرانه داشت. 
در واقع، مطالعه كتاب »خاک های نرم كوشک« چنین احساسی 
در او ایجاد كرده بود. همچنین نمونه های زیادی مانند كتاب 
سالم بر ابراهیم كه تأثیر آن بر جوانان بسیار باالست. به تازگی 
هم مشاهده شده كتاب های پر مخاطب گونه دفاع مقدس به 
زبان های عربی، انگلیســی، اردو، تركی و... ترجمه شده است 
و با وجود تبلیغات ضعیف اســتقبال خوبی  از آنها شده كه به 
عقیده بسیاری این بهترین وسیله برای صدور فرهنگ انقالب 
اسالمی اســت. با تمام این تفاسیر به نظر می آید با توجه به 
حجم باالی تولیدات در این حوزه هنوز بسیاری از ابعاد دفاع 
مقدس ناگفته مانده، یا در سینه شهدا دفن شده، یا هنوز كسی 
به دنبال ثبت آن نرفته است. به هر ترتیب راه بسیار است؛ اما 
باید توجه داشت حوزه ادبیات انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
باید به روز شود، برای توسعه ادبیات انقالب اسالمی باید جبهه 
مقاومــت را دریافت و تمام ملیت های درگیر در جبهه حق را 

برای تولید آثار ادبی مدنظر قرار داد.

به استقبال میهمانی خدا
آیت اهلل حسین مظاهری

در روایتی از پیامبر اكرم)ص( وارد شــده است كه خداوند متعال 
گاهی فرصت هایی راـ  و به تعبیر روایت نسیم هایی راـ  در زندگی انسان 
قرار می دهد كه انسان باید خود را در معرض این نسیم ها قرار دهد، وااّل 

خسارتی می بیند كه به آسانی جبران پذیر نیست.
یکــی از این فرصت های مبارک، ماه مبارک رمضان اســت. این 
فرصت به اندازه ای مقدس و بابركت اســت كه پیامبر اكرم)ص( درباره 
آن فرمودند: »مردم! ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به شما رو كرده 
اســت، ماهی است كه پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین 
روزها و شب هایش بهترین شب ها و ساعاتش بهترین ساعات ]است[.«

در روایت دیگری از پیامبر اكرم)ص( می خوانیم: » شــقی است 
كسی كه ماه مبارک رمضان را درک كند و مشمول رحمت قرار نگیرد.«

در این ماه بندگان میهمان خداوند متعال هستند. معنایش این 
اســت كه بندگان می توانند در این ماه مبارک رشد معنوی پیدا كنند 
و روزه، دعا، راز و نیاز با خداوند و سایر عبادات در این ماه، سبب رشد 
معنوی شده و روزبه روز آنان را به سازندگی روح، ریشه كن كردن صفات 
رذیله و غرس درخت فضایل به جای آن، نزدیک سازد. غنیمت شمردن 
این فرصت مبارک، انســان را به مقام قرب الهی می رســاند. بندگان 
می توانند با استفاده از این ماه مبارک، بر نفس اّماره مسلط شوند و به 

جای اینکه خادم نفس اّماره باشند، آن را تابع خود كنند.
برای رسیدن به این مقامات، صرف اجتناب از مبطالت فقهی، كافی 
نیست. آنچه در رساله های عملیه مراجع معظم تقلید آمده، شرایط صحت 
روزه است و روزه صحیح با روزه مقبول فاصله زیادی دارد. روزه صحیح آن 
است كه قضا و كفاره را ساقط می كند، اما روزه مقبول، عالوه بر شرایط 
صحت روزه، به امور دیگری نیز نیازمند اســت، از جمله اینکه تمامی 
اعضا و جوارح انسان باید روزه باشند. بهشت برای چنین روزه داری كم 
است؛ پاداش این روزه  ذات خداوند متعال است و چه سعادتی باالتر از 
اینکه چنین پاداشی نتیجه عمل انسان باشد و در تمام عالم وجود، تنها 
قلب انســان مؤمن است كه ظرفیت چنین پاداشی را دارد. در حدیثی 
قدسی چنین آمده است: »زمین و آسمان وسعت مرا ندارند. تنها قلب 
بنده مؤمن است كه می تواند مرا در خود جای دهد. انسان نباید در این 

میهمانی به كمتر از این راضی شود، وگرنه باخته است.«
اگر كسی توجه كند كه قدر و ارزش او چه اندازه است و به كجاها 
می تواند برسد، از فرصت هایی نظیر ماه مبارک رمضان، نهایت استفاده را 
خواهد برد. دیگر به روزه ای كه در رساله ها شرایطش را نوشته اند، اكتفا 
نخواهد كرد؛ بلکه تمام وجود او روزه دار خواهد بود و چنین روزه ای است 
كه انسان را به كمال حقیقی نزدیک می سازد. مهم آن است كه در این 
ماه مبارک و به تدریج در ماه های دیگر، عالم را محضر خدا ببیند و در 
محضر خدا ادب حضور را رعایت كند. در این صورت است كه در همین 
ِّها ناِظَره« خواهد شد. دنیا، مصداق آیه شریفه؛ »ُوُجوٌه یَْوَمِئٍذ ناِضَره إِلی  َرب

حسن ابراهیمی

با چادرش دفنش کردیم
به من نگفتند شــهناز شهید شده؛ اما همان شــب خواب دیدم او آمد، از جایی می خواستیم رد 
شــویم؛ انگار تیغ بود، شــهناز گفت: مادر دستت را بده. دستم را گرفت و از آنجا بلندم كرد و به طرف 
دیگر گذاشــت. كمی كه رفتیم گفت: خدا كند حســین زود بیاید... فردا عصر ساعت دو بعد از ظهر او 
را تشــییع كردیم. قبرهایی كه كنده بودند پر از آب بود. خودم داخل قبر رفتم و در قبر خاک ریختم 
و مشــما گذاشــتم. وقتی خواستم او را در قبر بگذارم چون پیکرش تکه تکه در مشما جمع شده بود با 
چادرش دفنش كردیم. همان طور كه گفته بود، حسین هم به زودی به خواهرش پیوست و شهید شد.

به روایت مادر شهید شهناز محمدی زاده 
شهناز محمدی زاده سال 1339 در دزفول به دنیا آمد. خانواده اش در پنجمین سال تولدش از دزفول به خرمشهر آمدند و در منزلی 
استیجاری اقامت كردند. او شش ساله بود كه به مدرسه »طیبه« قدم گذاشت. دیپلمش را پیش از سال 58 گرفت، یک سال در مکتب قرآن 
مشغول بود كه به جهاد پیوست، آنجا كارهای حسابداری را انجام می داد. عصرها هم برای تدریس همراه چند دختر دیگر به شلمچه می رفت 
و شب ها هم برای روستایی ها خیاطی می كرد. به كارهای عام المنفعه و خیرخواهانه عالقه زیادی داشت. به اموال عمومی و حق الناس بسیار 
حســاس بود. خانه هایی بودند كه با اموال شــان مصادره شده بود. به كسانی  كه در آن خانه ها رفت و آمد داشتند دائم تذكر می داد: »دست 
به وســایل اینها نزنید.« عاشــق امام خمینی ره بود. خیلی دوســت داشت به تهران بیاید و امام را ببیند. اوایل سال 59 یک بار قسمت شد 
به دیدار امام خمینی بیاید. به نماز جماعت عالقه زیادی داشــت. نماز ظهر را در مســجد حضرت زهرا)س( و نماز مغرب را در مسجد امام 
زمان)عج( می خواند.  پیش از پیروزی انقالب اسالمی، پخش اعالمیه ها و تکثیر نوارهای امام خمینی)ره( از فعالیت های انقالبی شهناز بود. 
با حمله عراق به خرمشهر، شهناز چون دوره كمک های اولیه را دیده بود، به مجروحان رسیدگی می كرد و جان خیلی ها را نجات داده بود. 

سرانجام ساعت دو بعد از ظهر هشتم مهر 1359 در یکی از بمباران های خرمشهر او و دوستش شهناز حاجی شاه با هم شهید می شوند. 

 اولیــن گردهمایــی رزمنــدگان یــگان ویژه 
فاتحین)مدافعان حرم( سپاه محمد رسول اهلل)ص( در تاالر 
بصیرت النه جاسوسی سابق آمریکا برگزار شد. در ادامه 

گزارشی کوتاه از متن و حاشیه این همایش می خوانید.
 کلونی موتورسیکلت

با ورودم به خیابان طالقانی ابتدا خاطرات دوران دبیرستان سپاه 
برایم تداعی شــد؛ اما زمانی كه وارد النه جاسوسی شدم تمام این 
خاطرات با دیدن انبوهی از موتور ســیکلت  كه در حیاط النه پارک 
شده بود، از یادم رفت. انواع موتورسیکلت مانند یک كلونی زنبور در 
كنار هم پارک بود. ظاهر امر این است كه اینها شخصی است، چون 
موتورها به هم شباهت ندارد. اما این همه موتور متعلق به كیست؟ 
خوب معلوم است بچه بسیجی هایی كه به همایش آمده اند. البته، 
برخی از خواص بسیج تهران، بچه های یگان فاتحین كه عمدتاً در 
سوریه و برخی در عراق مشغول دفاع از حرم هستند، حضور ندارند. 
البته این عده كه اینجا حضور دارند پیشتر رفته اند و پس از اتمام 
مأموریت بازگشته اند. اینجا بود كه متوجه شدم با وجود حجم انبوه 
داوطلب باز هم افراد زیادی اعزام شــده اند، اما اطالعاتی كه داریم 
نشان می دهد داوطلبان این امر ده ها برابر عده ای هستند كه یا امروز 

در سوریه و عراق حضور دارند، یا اینکه به این همایش آمده اند. 
مسیر ورودی تا تاالر بصیرت را طی كردم و چهره هایی كه 

در مســیر می دیدم شبیه چهره های بچه های خادم الشهدا بود، 
انگار رفته باشم محمودوند اهواز مقر خادمین راهیان نور. البته 

چهره ها، فقط تهرانی بود و این تنها تفاوت با آنجا بود.
 جمعی بزرگ و صمیمی

در تاالر جمعیت زیادی نشســته اند، جالــب اینکه اكثراً 
همدیگر را می شناسند، از دور و 
نزدیک وقتی یکدیگر را می بینند 
سالم و احوال پرسی می كنند. این 
تعجب آور است چون سربازها هم 
كه سه ماه با هم آموزشی هستند 
این قدر با هم آشــنا نیســتند. 
احتمــاالً اینها چند ماهی با هم 
زندگی كرده اند. شــاید هم... اما 
نه مدافعان حرم این گونه اند كه 
خــود را نمی بینند و در اثر این 

خود ندیدن توجه آنها بیشــتر به دیگران است و بزرگی خود را 
در بزرگداشت دیگران می بینند. البته، این مهم ترین اصل برای 

دفاع از حرم است؛ عدم خود بینی و از خود گذشتن.
 خط انتظار مقابل خط انظالم

حجت االســالم ابوترابی و آیت اهلل علم الهدی دو سخنران 

اصلی این مراســم هســتند. آیت اهلل علم الهــدی از دو موضوع 
انظالم و انتظار ســخن می گوید. انظالم یا ظلم پذیری درســت 
مقابل انتظار حقیقی است. رمز انتظار مبارزه با ظلم است و بدون 
مبارزه راهی جز پذیرش انظالم وجود ندارد. وی معتقد است كه 
مدافعان حرمی كه رو به روی او نشسته اند، راهبرد انتظار حقیقی 
را در برابر انظالم اتخاذ كرده اند 
و اینها مقدمه سازان ظهورند. وی 
به دنیای دیپلماسی هم گریزی 
می زند و با توجه به ادله قرآنی و 
روایی می گوید: »مهم این است 
كه جریان سیاســت در جامعه 
ما در خط رزمندگی شــما رقم 

بخورد.«
آیت اهلل علم الهدی به دفاع 
مقدس هم اشاره دارد و می گوید: 
»در سیمای نورانی شما كه دفاع مقدس را درک نکرده اید، همان 
نورانیت و اشــعه عظیم سرخ فام شهادت را مشاهده می كنم.« و 
به راســتی كه از اینها حتی فرمانده شــأن سیدمحمود هاشمی 
هم دفاع مقدس را درک نکرده  اســت. یا نبودند، یا در ســنین 

طفولیت می زیستند.

حجت االســالم ابوترابی هم در سخنرانی خود بسیجیان را 
یکی از اركان قدرت دفاعی كشور دانست و گفت: »یگان فاتحین 
ثمره ایمان و عمل صالح است و امیدواریم یگان فاتحین همیشه 
به عنوان بازوان قدرتمند ایران اسالمی بدرخشد و احترام و عزت 
به ارمغان بیاورد.« او اشاره ای هم به اوضاع سوریه داشت و ابراز 
امیدواری كرد نیروهای رزمنده ای كه در جبهه مقاومت حضور 
دارند در دفاع از اسالم و انقالب اسالمی موفقیت های چشمگیری 

به دست آورند.
 آنها که می خواهند بروند

جالب اینکه فرمانده یگان فاتحین را خوب می شــناختم، 
البته نمی دانســتم این یکی دو سالی كه نمی دیدمش به دنبال 
راه اندازی این یگان است، تا اینکه امروز فهمیدم كار او چیست. 
از یکی دو سال پیش خیلی از بچه ها از من می پرسیدند كه اگر 
بخواهیم برای جنگ به ســوریه برویم چه كار باید كنیم؟ اآلن 
می دانم كــه باید بگویم بروید از طریق گردان های نواحی برای 

یگان فاتحین نام نویسی كنید. 
ســخنان كوتاه ناصر ابوشریف مسئول دفتر جهاد اسالمی 
فلسطین در تهران و تقدیر از سیامک خرمی رزمی كار عضو یگان 
فاتحین كه در مسابقات بین المللی ورد كاپ اوكراین افتخار آفرید 

از دیگر بخش های این گردهمایی بود. 

گزارشی از اولین گردهمایی رزمندگان مدافع حرم سپاه محمد رسول اهلل)ص(

یگان فاتحین نسل جدید رزمندگان اسالم


