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هدیـه: هزار تومـان

شماره کارت: 6037991899536811  
به نام خانه طالب جوان قم

 روحانیت زمان شناس/گفتگو با حجت االسالم
کاظمی کیاسری، از همرزمان شهید سلیمانی

بصیرت، دّر گرانبها/  محمد گوهری

مثل فرمانده/ حجت االسالم نادم 

دفاع مقدس، تجلی عاشورا/ بهزاد زارع

پویشی برای ترسیم سیمای »طلبه عصـر انقالب« 

آزادی در بند اسارت

 بخشی از منشور روحانیت

از روحانیت راستین اسالم و تشیع جز این انتظاری نمی رود

آنـان کـه حلقـه ذکـر عارفـان و دعای سـحر مناجاتیـان حوزه ها 
کرده اند، در خلسـه حضورشـان آرزویی جز  و روحانیت را درک 
شهادت ندیده اند و آنان از عطایای حضرت حق در میهمانی 
خلـوص و تقـرب، جز عطیه شـهادت نخواسـته اند. البته همه 
مشـتاقان و طالبـان هـم، بـه مـراد شـهادت نرسـیده اند. یکـی 
مانـده  حجاب هـا  و  حصارهـا  ظلمـات  در  عمـری  مـن  چـون 
منیـت  کتـاب  و  ورق  جـز  زندگـی  و  عمـل  خانـه  در  و  اسـت. 
نمی یابـد و دیگـری در اول شـب یلـدای زندگـی، سـینه سـیاه 
هوس ها را دریده اسـت و با سـپیدی سـحر عشـق، عقد وصال 
کتـم  از  کـه هنـوز  مـن غافـل  و حـاِل  اسـت  بسـته  و شـهادت 
قافله سـاالران  وصـف  از  چگونـه  نیامـده ام  وجـود  بـه  عدم هـا 
فقـط،  قافلـه  ایـن  از  مـن  امثـال  و  مـن  کنـم،  وجـود، وصفـی 
بانـگ جرسـی می شـنویم. بگـذارم و بگـذرم، تردیـدی نیسـت 
کـه حوزه هـای علمیـه و علمـای متعهـد در طـول تاریـخ اسـام 
و  برابـر حمـات  اسـام در  پایـگاه محکـم  و تشـیع مهم تریـن 

بوده انـد..... کج روی هـا  و  انحرافـات 
..... در یــک تحلیــل منصفانــه از حــوادث انقــاب خصوصــًا 
کــه  کنــم  از حــوادث ده ســال پــس از پیــروزی، بایــد عــرض 
کثر اهــداف و زمینه هــا موفق بوده  انقاب اســامی ایــران در ا
اســت و بــه یــاری خداوند بــزرگ در هیــچ زمینــه ای مغلوب و 
شکست خورده نیستیم حتی در جنگ، پیروزی از آن ملت ما 
گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارات چیزی به دست 
گر همه علل و اســباب را در اختیار داشتیم در  نیاوردند، البته ا

صلوات و سام خدا و رسول خدا بر ارواح 
طیبـه شـهیدان، خصوصـًا شـهدای عزیـز 
حامـان  بـر  درود  روحانیـت،  و  حوزه هـا 
پاسـداران  رسـالت،  و  وحـی  امانـت 
افتخـار  و  عظمـت  ارکان  کـه،  شـهیدی 
خ و  انقـاب اسـامی را بـر دوش تعهـد سـر
خونیـن خویـش، حمـل نموده انـد. سـام بر حماسه سـازان 
عملیـه  و  علمیـه  رسـاله  کـه  روحانیـت،  جاویـد  همیشـه 
خـود را بـدم شـهادت و مرکـب خـون نوشـته اند و بـر منبـر 
گوهـر  هدایـت و وعـظ و خطابـه نـاس، از شـمع حیاتشـان، 

سـاخته اند. شـب چراغ 
کــه در  افتخــار و آفریــن، بــر شــهدای حــوزه و روحانیــت 
هنگامــه نبــرد، رشــته تعلقــات درس و بحــث و مدرســه 
را بریدنــد و عقــال تمنیــات دنیــا را از پــای حقیقــت علــم 
برگرفتنــد و ســبک باالن بــه میهمانی عرشــیان رفتند و در 

مجمع ملکوتیان، شعر حضور سروده اند.
کشــف حقیقت تفقه، به پیش تاختند  که تا  ســام بر آنان 
که َبند َبند  و برای قوم و ملت خود ُمنذران صادقی شدند 
حدیــث صداقتشــان را، قطــرات خــون و قطعــات پاره پاره 
کرده اســت و حقًا از روحانیت راســتین  گواهی  پیکرشــان، 
کــه در دعوت  اســام و تشــیع جــز ایــن انتظــاری نمــی رود 
به حــق و راه خونیــن مبارزه مردم، خــود اولین قربانی ها را 

بدهد. و ُمهر ختام دفترش، شهادت باشد.

جنگ با اهداف بلندتر و باالتری می نگریســتیم و می رسیدیم، 
که همان  که در هدف اساسی خود  ولی این بدان معنا نیست 
دفع تجاوز و اثبات صابت اســام بود مغلوب خصم شده ایم، 
کــه در همه صحنه ها از  هــر روز، ما در جنگ برکتی داشــته ایم 
آن بهــره جســته ایم، ما انقابمــان را در جنگ بــه جهان صادر 
نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ســتم متجاوزان را در جنگ 
ثابت نموده ایم، ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خواران 
کنار زدیم، ما در جنگ دوســتان و دشــمنانمان را شناخته ایم، 
کــه باید روی پــای خود  مــا در جنــگ بــه این نتیجه رســیدیم 
بایســتیم، مــا در جنــگ ابهــت دو ابرقــدرت شــرق و غــرب را 
شکســتیم، مــا در جنگ ریشــه های انقــاب پربار اســامی مان 
را محکــم کردیــم، مــا در جنــگ حس بــرادری و وطن دوســتی 
کردیم، مــا در جنگ به مردم  را در نهــاد یکایــک مردمان بارور 
کــه علیه تمامی  جهــان و خصوصــًا مردم منطقه نشــان دادیم 
قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد، جنگ 
مــا کمــک بــه افغانســتان را بــه دنبــال داشــت، جنگ مــا فتح 
که  فلســطین را به دنبال خواهد داشــت، جنگ ما موجب شد 
تمامی ســردمداران نظام های فاســد در مقابل اســام احساس 
کســتان و هندوســتان را بــه  ذلــت کننــد، جنــگ مــا بیــداری پا
دنبال داشــت، تنهــا در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشــد 
آن چنانــی برخوردار شــد، و از همــه این ها مهم تر اســتمرار روح 

اسام انقابی در پرتو جنگ تحقق یافت.

سرآغاز

کری فر،  گفتگو باحجت االسالم شا
از آزادگان دفاع مقدس پیرامون 

تلخی ها و شیرینی های اسارت
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انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید

بـارکــد
نـرم افزار
نشریه عهد

که در ایشان وجود داشت. خصوصیتی بود 
 عالمــی بــود که اهل مبارزه و دید سیاســی و بینش سیاســی 
بود... از وقتی ایشــان حدود ســال ۵۰ وارد ایران شــدند، تا 
پیــروزی انقــاب، تقریبــًا در غالــب اوقــات ایشــان در تبعید 
گنبد قابوس به دیدن ایشان رفتم... در  بود، من خودم در 
که هیچ کس ایشان را در آنجا نمی شناخت؛  آن چنان جایی 
مــردم  آن چنــان  دیــدم  مــن  نامأنــوس،  محیــط  ایــن  در 
همین طور با شــوق و عاقــه ]می آیند[، یک جماعتی بودیم 
کــه بــه منزل ایشــان رفتیــم؛ ایشــان بــا آن چهــره ی نورانی 
کردنــد، یعنی دید  آمدنــد نشســتند و چندکلمــه ای صحبت 
گاه و اهل عمل  سیاسی ]داشتند[ و نسبت به مسائل کشور آ
و اقدام بودند. لذا ایشان وقتی که در نجف هم بودند، جزو 
کســانی بودند که شجاعتشــان را در نجف هم ثابت کردند؛ 
که بایستد و صریح مرجعیت امام یا  یعنی در نجف آن کسی 
اعلمیــت امام را بیان بکند و تصریح بکند ]خیلی شــجاعت 
می خواهــد[. خیلی ها حاضر نبودند؛ بااینکه قلبًا هم ممکن 
بود معتقد باشــند، اّما حاضر نبودند؛ ایشان یکی از چند نفر 
که به مرجعیت امام و اعلمیت امام شــهادت  معدودی بود 
داد؛ و پخــش شــد، مــا آن وقت در مشــهد بودیــم، خبرش از 
نجف به مشــهد رســید و چقدر در قشرهای اهل علم و اهل 
کــه خــب یک شــخصی مثــل آقای  گذاشــت  معرفــت تأثیــر 
کــرده بود، هــم در آنجا با  مدنــی، این جــور ترویجــی از امام 
ایــن اعــام صریح شــجاعت نشــان داد، هــم در وقتی که به 
ایــران آمدند، در مقابل دســتگاه شــجاعت نشــان دادند، و 
باالتــر از همــه در تبریز بــود، در اوایل رفتن ایشــان ]به تبریز 
که یک  و[ در آن فتنه ی موســوم به فتنه ی خلق مســلمان 
آمیخته ی نفاق آمیزی بود از احساسات قومی و ضد اسامی 
و در هــدف، ضدیت با نظام جمهوری اســامی، یک چنین 
کرده بودنــد و از جاهای مختلف، از نقاط  حرکتی را درســت 
مختلف مردم را به تبریز ریختند برای ایجاد آشوب و فتنه. 
ایــن مــرد مثل کوه ایســتاد و حّتی جانش درخطــر افتاد و در 
آن جمعیت، در آن میدان، نزدیک بود ایشان را به شهادت 
برسانند؛ که خب، بعد جوان های حزب اللهی و مردم مؤمن 
تبریــز آمدند و خودشــان غائله را ختــم کردند و تمام کردند. 
کــه چه می شــد.  گــر ایســتادگی ایشــان نبــود، معلــوم نبــود  ا
مــا آن روزهــا در شــورای انقــاب بودیــم و لحظه به لحظــه 
مسائل تبریز را دنبال می کردیم و در جریان بودیم، افرادی 
می رفتنــد، می آمدنــد، بــا علمــا تمــاس می گرفتند، بــا مردم 
تمــاس می گرفتنــد، چه در رابطه ی با قم، چــه با تبریز یک 
ارتبــاط دائمــی بــود. نقش آقــای مدنی، یک نقــش حقیقتًا 
مؤثــر و تعیین کننده ای در آن قضایا بود. این هم شــجاعت 

ایشان و ورودش به میدان های سیاسی.
و به نظر من باالتر از همه ی این ابعاد و پشتوانه ی همه ی 
کــه ایشــان با خــود و با  ایــن ابعــاد، خودســازی و کاری بــود 
کرده بود؛ یعنی تا انســان خودش را در معرض  دل خودش 
ُنْصح الهی قرار ندهد، به آن بهجت روحی، به آن معنویت 
نائــل نمی شــود و آن فتــوح الزم را پیدا نمی کند تــا بتواند در 

همه ی این میدان ها این جور با اخاص وارد بشود.

مرحوم شهید مدنی... حقیقتًا یک مصداق بارزی از روحانی 
 بود، عالم بود، فقیه بود، در قم 

ّ
کامل بودند، اواًل ایشان ما

و نجف تحصیات عالیه ی فقه و اصول، همچنین معقول 
گاهانــه و از روی معرفــت  کــرده بودنــد و مــرد عالمــی بــود، آ
کار می کرد، اقــدام می کرد، خاصیــت علم در  عمــل می کــرد، 
انسان همین است که حرکات او و سکنات او عالمانه است، 

منطقی است؛ این خصوصیت در ایشان بود.
ثانیــًا روحانــِی ناطــق بــود. در روایــات داریــم: »ِبَعاِلــٍم َناِطٍق 
ُمســَتعِمٍل ِلِعلِمه« اهل بیان و تبیین بود در ]بین[ قشــرهای 
کامــًا بــا  مختلــف؛ ایشــان در میــان جوان هــا می توانســت 
کنــد. من در اوایل یا اواســط  مخاطــب جــوان ارتبــاط برقرار 
امامت جمعه ی ایشان به تبریز رفتم و دیدم ایشان آن چنان 
بیست ویک ســاله،  بیست ســاله،  کم ســال،  جوان هــای  بــا 
که واقعــًا مثل اینکه با پدرشــان حرف  گــرم و صمیمی اســت 
می زننــد، بــا بــرادر بزرگشــان حــرف می زننــد! آن هیمنــه ی 
علمــی در رابطه ی ایشــان با جوان ها اصًا محســوس نبود، 

یعنی واقعًا رابطه برقرار می کرد؛ با جوان ها این جوری بود.

بــا عامــه ی مــردم و قشــرهای خیلــی عمومی مردم هــم، باز 
که ما  همین جــور بــود...  در اولیــن ســمینار ائّمــه ی جمعــه 
در قــم تشــکیل دادیــم، همــه ی علمــای ائّمــه ی جمعــه ی 
سراســر کشــور و علمــای بــزرگ و همین شــهدای معــروف در 
آنجا بودند - علمای ســّنی و شــیعه - که چند نفر سخنرانی 
کنج ایســتاد - من  کردنــد. بعــد آقای مدنی پا شــد آنجا، آن 
کردن  کــرد صحبــت  آن منظــره را یــادم نمــی رود - و شــروع 
و اشــک از چشــم های او روی محاســن شــریفش همین طور 
جــاری بــود و حرف می زد، در روایــات داریم که حضرت دعا 
که از لب مشــک، جاری  می خواندنــد، اشــک مثل قطراتــی 
می شود همین طور مرّتب ِچک چک ]جاری می شد[. این را 
من در چهره ی آقای مدنی دیدم، که همین طور این جریان 
اشــک از دو چشم ایشان ســرازیر بود. ایشان در آن روز تمام 

کرد، ایشان این جوری بود. مجلس را منقلب 
بــا  بــا طبقــه ی روشــنفکر می نشســت، جذبشــان می کــرد؛   
طلبه هــا  بــا  می کــرد؛  جــذب  می نشســت،  عــوام  طبقــه ی 
کــه  کســی بــود  می نشســت؛ یعنــی عالــم ناطــق و مبّیــن و 
کــه در وجــود او و در روح او، در  می توانســت آن ذخیــره ای 
ک و نورانی او از نور معرفت و علم جمع شــده بود، آن  دل پا
کنــد؛ این هم یک  را به راحتــی بــه مخاطب خودش منتقل 

عهــد: لطفــًا نحــوه بــه اســارت درآمدنتــان را در دوران 
دفاع مقدس،  بیان بفرمايید.

اوایل انقاب یعنی سال 59، زمانی که سخنرانی امام را شنیدم، 
مبنی بر این که امروز باوجود انقاب اســامی فضا براى اهل علم 
در حوزه ها بازشده است، فرزندان بااستعدادتان را به حوزه های 
گرفتم به حوزه  بــروم و به لطف الهی  علمیــه بفرســتید، تصمیــم 
کــم، توفیــق حضور در  کنــار تحصیــل علــم، در همــان ســنین  در 
کــه به جبهه رفتم در یک  جبهــه  را نیــز پیدا کردم،  آخرین باری 
که در همان عملیات  عملیات مجروح شدم و دو نفر از دوستانم 
باهم بودیم، توانستند باوجود جراحات برداشته شده در تاریکی 
شــب خودشــان را به عقب و بــه نیروهاى خودى برســاندند، اما 
کنار مــن اتفاق  که  بــه خاطر شــرایط عملیــات و انفجار شــدیدى 
که بنده شــهید شــده ام  کرده بودند  گمان  افتاده بود، دوســتانم 
و شــهادت بنــده را به عقــب اطاع داده بودنــد و من هم تا صبح 
بــا همیــن بدن مجروح مشــغول درگیرى بودم تــا اینکه به خاطر 
کردم، دیدم  شــدت جراحات، بی هوش شــدم و وقتی چشــم  باز 
صدامی ها باالى سرم هستند و من را دست بسته به عراق بردند. 
که در ایــران برایم مجالس ختــم می گرفتند و  ایــن در حالــی بود 

گرفتار بودم. من در آن موقع در زندان های صدامی 

عهــد:  لطفــًا بفرمايیــد در دوران اســارت آیــا بعثی هــا متوجه 
که شما روحانی هستید؟ شدند 

براى آن ها مهم بود که روحانی، پاسدار، فرمانده، شخصیت های 
کننــد و لذا افراد را به شــدت تحت فشــار  این چنینــی را شناســایی 
قــرار می دادنــد که خودشــان را معرفــی کنند یا دیگــران آن ها را لو 
بدهند. تا بیست وهفت روز  دنبال این بودند که بنده را به عنوان 
کننــد، درنهایت روز بیســت و هفتم اســارتم،  روحانــی شناســایی 
که من طلبه هســتم، و وقتــی طلبه بودن  بعثی ها متوجه شــدند 
من را فهمیدند، من را وســط حیاط اردوگاه بردند و دور من حلقه 
زدنــد و شــروع کردنــد بــه رقصیدن و شــادى کردن، و اشعارشــان 
کلــی رقصیدند و  هــم ایــن بود »َکَشــفَنا خمینی«، بعــد از این که، 
تمســخر و تحقیر کردند، فرمانده آن ها دســتور داد که کتک زدن 
کابل یا شــاق یا باتون  کنند، در دســت هرکــدام از آن ها  را شــروع 
کابل و...  که مثل باران، شاق و  کردم  بود، یک لحظه احساس 
کردم  گرفته اســت؛ مقدارى تحمل  از فرق ســر تا ناخن پایم را فرا
کم کم نفســم داشــت،  کم کم جلوى چشــمانم ســیاهی رفت،  اما 
کــه  قطــع می شــد و قلبــم از تپــش می افتــاد، خاصــه تــا آنجایــی 
می توانستم تحمل کردم اما در حین شکنجه از هوش رفتم و من 
را بیــن بقیــه رفقایم انداختند و بعد از مدتی هم متوجه شــدم که 
که هنوز هم این دستم  کتف دســت راســتم را با باتون شکســتند 
کوتاه جوش خورده اســت، همچنین بعثی ها روی  باال نمی آید و 
که فهمیدند بنده  سینه ام نوشتند روحانی خمینی و از آن زمانی 
روحانــی هســتم مــن را به جایی تبعیــد کردند که فقــط بیگارى و 
سختی و فشار و آزار و اذیت بود، صدامی ها دو تنبیه شدید برایم 
کــه براى  کــه هــرروز هر ســاعتی  قراردادنــد، تنبیــه اول ایــن بــود 
کار من  دستشــویی رفتن و هواخورى درب زنــدان را باز می کردند 
این بود که به مدت هشت ماه آستین باال بزنم و فقط چاه توالت 
کنــم. چــون در دستشــویی ها آب نبود و تنها یــك آفتابه  را خالــی 
آب را باید چندنفری اســتفاده می کردند، همیشه این دستشویی 
که این دستشــویی ها را  گرفتــه بود و ایــن مأموریت برای من بود 
خالی کنم و البته این افتخارى بود که براى دوستان آزاده خودم 

کارى انجام بدهم.
کــه در تمام آن  کــه خیلــی ســخت تر بــود، ایــن بود   و تنبیــه دوم 
گفتن  کلمه ای ســخن  ع الــکام بــودم، یعنی حــق  مــدت، ممنــو
کــه یکــی از رفقــا به من ســام  بــا هیچ کســی را نداشــتم، یک بــار 
کــرد و مــن جوابــش را دادم، هــر دوی ما را به شــکنجه گاه بردند 
و به شــدت زدنــد! تنهــا بــه جرم این که چــرا او با من حــرف زده و 
کابل هم  مــن جــواب داده ام! ایــن تنبیــه دوم از صــد تــا ضربــه 
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که مأموری  کردن چاه ها بودم  ســراغ دستشویی ها و مشــغول باز 
گفت  کشان کشان به زندان برد و  گرفت و  آمد و از پشت یقه ام را 
کــردى، گفتم کدام نوشــته ها، شــما از چه  نوشــته هایت را چــکار 
گفتند تفتیش  کردند بــه زدن و  چیــزی صحبت می کنید، شــروع 
گشتند چیزى  کل زندان و سالن را به هم ریختند هرچقدر  کنید، 
که هیکلی و تنومنــد هم بود از  دهــا 

ّ
گهــان یکی از جا ندیدنــد، نا

کوباند  گرفت و محکم پیشــانی ام را بــه موزاییك  پشــت یقه ام را 
گذاشــت و یــك فرمانده صدامــی هم با  گردنــم  و پایــش را پشــت 
پوتین، محکم جلوى پیشــانی ام زد و دیگر نفهمیدم چه بر سرم 
آمد، روزهاى طوالنی گذشت و من نمی دانستم کجا هستم، چه 
می خــورم و چــه می کنم، هیچی نمی دانســتم، بعــد از یک مدت 
کنارم بود، پرســیدم چه بایی  کــه بــه هوش آمدم، از برادری که 
گرفت و  بــر ســر من آمده، تا این ســؤال را پرســیدم مرا در آغــوش 
گفــت خداراشــکر ، مــا گفتیــم همه چــی تمام شــده و ضربه مغزی 
گفت، روزى  که می بینیم هستی و زنده ای،  شده ای، الحمدهلل 
کــه فرمانــده بــا پوتیــن محکم بــه پیشــانی ات زد مــا دیدیدم که 
گوشــت  روى پوتیــن فرمانــده بعثی ها، یک الیه از پوســت و مو و 
گفتیم ضربه مغزی شدى و همه چی تمام شده است،  و.. است، 

که زنده ای. الحمدهلل 
کار را انجام  کــرد و دوباره این  مدت هــا گذشــت و فضا  کمی تغییر 
کار حفاظت  کار بسیار در روحیه رفقا مؤثر بود، از این  دادم و این 
کردیــم و ماجــراى حفاظتــش خیلــی مفّصــل هســت، همــه ایــن  
دســت نوشــته ها را حضرت آقا ســال هفتادویک از من خواستند 
و من خدمتشــان بردم و ماجراها را برای ایشــان توضیح می دادم 

گذاشتند. و ایشان ساعت ها برای شنیدن این ماجراها وقت 

عهد: لطفًا یک خاطره تلخ و شیرين از دوران اسارتتان برای 
دوستان بیان بفرمايید؟

کــه خیلــی هم ســخت و شــکننده بود   یکــی از خاطــرات تلــخ مــا 
که  خاطــره ارتحــال ملکوتی امام راحــل بود، صدامی ها مســائلی 
کرنا می کردند.  موجب تضعیف روحیه بچه ها می شد را در بوق و 
که امام  گذاشــته بودنــد و آن ایامی  روبــروى هر زندان  بلندگویی 
در بســتر بیماری بود مرتب بعثی هــا بزرگ نمایی می کردند و این 
بــراى مــا خیلــی ســخت بــود، وقتی خبــر رحلــت امام اعام شــد، 
احســاس کردیم که پدرمان ازدســت رفته اســت و آن چنان فشــار 
فزاینده ای ایجاد کرد که اصًا قابل قیاس با آن شکنجه ها نبود. 
البتــه فضــای ماتم زده ما بــا معرفی رهبر معظــم انقاب، تلطیف 
کرد،  که بارقه های امیــد را در بچه ها زنده  شــد و همیــن خبر بود 
گر این خبر دوم نمی بود خبر اول برای این که همه بچه ها را  که ا
کافی بود، می توانم بگویم تلخ ترین خاطره دوران  از پــا دربیاورد 

اسارت، ارتحال امام عزیز بود.
گذشــته بــود و ما  امــا خاطــره شــیرین این که، ماه ها از اســارت ما 
تعــداد زیــادی شــهید داده بودیــم، فضــای شــکننده و بغرنــج بر 
کم بود. یک روز فرمانده صدامی آمد و درب زندان را  اسارتگاه حا
باز کرد و سوت آمار را زد و مأموران، همه را در حیاط جمع کردند. 
کل اســرا را به حالت تشــهد پشــت ســرهم نظام مند نشــاندند.  و 
که آمــد، فرمانده  فرمانــده صدامــی مترجــم را فراخوانــد، مترجم 
گفــت »َیوم العید« یعنی امروز روز  کرد و  کردن  شــروع به صحبت 
عید اســت »عیُدالُمســلمین« عید تمام مســلمانان است »عیداهلل 
کبر« هی تعریف و تعریف و تعریف و ما تعجب می کردیم که این  ا
چه عیدى هست، و منظور فرمانده بعثی از عید چیست، چون، 
نــه روز عیــد فطــر بــود، نــه غدیر، نــه قربــان، خاصه بعــد از کلی 
کــه »الَیوم ِوالَدت ســِید الَرئیس  توضیــح و تفســیر و تمجید گفت 
القاعــد صدام حســین«، امــروز روز تولد صدام هســت و عید تمام 
که  گفت  مســلمان دنیــا اســت و همه شــاد هســتند، بعدش هــم 
ُکل شیء مُوجود« هرچه بخواهید امروز بهتان می دهیم،  »الُیوم 
کرد  که تمام شــد به مأموران اشــاره  صحبت هــای فرمانده بعثی 
که بیایید و پذیرایی کنید. ما دیدیم سربازى رفت و با یک ظرف 
که به ما داد، به هر ســه نفر یک دانه  شــکات آمد، شــکات ها را 
شــکات رســید. و »کُل شــیٍء موجــوٌد« فرمانــده، هر ســه نفر یک  
شــکات شــد، از آن روز تــا اآلن هر وقــت دوســتان آزاده، یکدیگر 
کُل شــیٍء موجوٌد« و باهم  را می بینیم، به هم می گوییم، »الیوم 

می خندیم و شوخی می کنیم.

کســی حــرف بزنــم عقده ای  بدتــر بــود و ایــن که نمی توانســتم با
کند می توانم  گر خدا قبــول  خیلی ســنگین برای من شــده بــود. ا
کابــل به جرم  کنــم که هزاران شــاق و  در پیشــگاه الهــی عرضــه 
ایــن عمامــه و بــه جــرم این لبــاس متحمــل شــدم، دنده هایم را 
شکســتند، دســت دیگرم را هم شکستند. تمام مهره های ستون 
گردنم آســیب دیده، الحمدهلل این مراحل  فقراتم آســیب دیدند، 
کردم ، و در تمام این سال ها لحظه ای از این که سر سفره  را طی 

امام صادق؟ع؟ نشستم پشیمان نشدم.

انجــام  آنجــا  در  کــه  تبلیغــی  کارهــاى  مــورد  در  لطفــًا  عهــد: 
می دادید توضیح دهید.

ع  که ممنو ما هیچ وقت بی کار نمی نشستیم مثًا در همان ماهی 
توّسل،  دعاى  عاشورا،  زیارت  و  ننشستم  بیکار  بودم،  الکام 
آیت الکرسی، آیاتی که دعوت به صبر و جهاد و استقامت می کند، 
این ها را می نوشتم و دست به دست مخفیانه و محرمانه شب ها 

بین رفقا توزیع می کردم.  
که داشتم این نوشته ها را در تاریکی و   یک شب نیمه های شب 
در زیر پتو تهیه می کردم، خبر رسید که باید نوشته ها را امحا کنم 
و از بیــن ببــرم. من هم بافاصله ســینه خیز و بااحتیاط ،خودم را 
که وجود  بــه باالی ســالن زندان رســاندم و با همان یــک ذره آب 
کاغذها خمیر شد و در سطل  داشــت، دست نوشــته ها را شســتم. 
آشــغال ریختم، صبح آن شــب درب زندان باز شد و من باز رفتم 

روحانی کامل ما
ه عل

یر
س

کنگره بزرگداشت شهید آیت اهلل مدنی  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای 
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تــــیـــپ 83
یــادآور رشــادت ها و ایثارگری هــای رزمنــدگان اســام و  دفــاع مقــدس 
حمایــت و پشــتیبانی مانــدگار ملت مقاوم ایران در هشــت ســال جنگ 
نابرابــر اســت، ملــت ما در طــول دوران دفــاع مقدس با اتکا بــه خداوند 
متعــال، اطاعــت از والیت و حفظ وحدت و حضور در صحنه، توانســت 
کــه از صــدام و عــراق حمایــت  گســترده ای از دشــمنان  در برابــر حجــم 
ک مقدس میهن در اشــغال  می کردند بایســتد و اجازه ندهد وجبی از خا
متجاوزان بماند. رزمندگان اســام در طول هشــت ســال دفاع مقدس، 
کردنــد و امنیــت، اقتــدار و صابــت  مخلصانــه از میهــن اســامی دفــاع 
امــروز، مرهــون زحمــات این قشــر ایثارگر اســت. دفــاع جانانــه و مبتنی 
بــر تفکر اســامی و انقابی ملت قهرمان ایران در دفــاع مقدس، نه تنها 
دستاوردی برای رژیم بعثی و حامیان او نداشت بلکه از این مرز و بوم، 
کانون صــدور انقــاب و بیداری  کــه به عنــوان  کشــوری مقتــدر ســاخت 

ح شد. اسامی در جهان مطر
امــا در ایــن میــان، رزمندگانی حضور داشــتند که پرشــورتر و پررنگ تر از 
که عاوه  اقشــار دیگر در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافتند 
بر شرکت در عملیات های رزمی، کارهای تبلیغی و دینی را نیز، بر عهده 
داشته و با تمام توان انجام می دادنند. تیپ 83 نام کتابی است که ما 
کتاب دومین  را بــه دیدار بعضی از آن مردانگی هــا مهمان می کند، این 
که واحــد ثبت خاطرات  مجموعــه از خاطــرات روحانیان رزمنده اســت 
تیپ مســتقل 83 امام جعفر صــادق؟ع؟، روحانیان رزمی- تبلیغی، در 
کرده است و انتشارات حوزه ی  ســال 1370 تهیه، جمع بندی و تدوین 
هنری ســازمان تبلیغات اســامی در همان ســال آن را به چاپ ســپرده 
گفته ی راویان نگاشته  کتاب تیپ 83، بر اســاس  اســت، تمام مطالب 
که سید محمدعلی دیباجی آن را تقریر و در دوازده قسمت و 107  شده 

کرده است. صفحه خواندنی 
آن  دربــاره ی  و  نمــوده  مطالعــه  را  کتــاب  ایــن  رهبــری  معظــم  مقــام 
ح  ح خاطــرات طــاب رزمنــده ی جــوان، که ضمنًا شــر نوشــته اند: »شــر
کوتاه، از مجاهدات معصومانه ی آنان نیز هست،  گوشه هایی، هرچند 
در این کتاب با قلمی و تقریری شــیوا به نگارش آمده اســت، این شیوه 
کســی و تقریــر از کس دیگری باشــد، این قلم  که روایت از  نوئــی اســت 
کتاب  گر پخته تر شــود بســی شیواتر خواهد شــد، خیلی از خواندن این  ا
کتــاب درس دین و معرفت را در  محظــوظ شــدم، چون روحانی در این 
ک تریــن جاهــا می دهد  و در آزمایش های دشــوار زندگی با مردم  خطرنا
ج  گر مدار شــریک می گردد، ایــن طلبه های جــوان و خوش روحیه انــد ا
کننــد رهبــران برجســته ی بــاب انقــاب و جمهــوری  تحصیلــی را طــی 
اســامی خواهند شــد .... حوزه علمیه بی شک از پرورش چنین طاب 
و روحانیانــی بــه خــود می بالــد و احســاس رضایــت از انجام وظیفــه ی 

که همواره بحمد اهلل بدان موفق بوده است، می کند.« تاریخی خود 

ح  کری فر، از اساتید سطو حجت االسالم والمســلمین حسین شــا
عالــی حــوزه علمیــه قــم، راوی دفــاع مقــدس و امام جمعــه موقت 
که به  نورآباد ممسنی فارس و جزء آزادگان دفاع مقدس می باشند 

مدت 5 سال در زندان   بعثی ها در اسارت بوده اند.

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آی دی gohari_67@ در پیام رسان ایتا با ما در میان بگذارید



روحانیت زمان شناسدفاع مقدس تجلی عاشورا  به
صاح

م

عــهـــد: به عنــوان ســوال اول بفرمايیــد حضــور شــما در 
جبهه های ســوریه بــا توجه به نیازهــای فرهنگی داخلی 

با چه هدفی بوده است؟
سؤال  این  به  میدانم  الزم  اواًل  سؤال  این  به  پاسخ  از  قبل 
دارد؟  ضرورتی  چه  سوریه  در  مقاومت  اصًا  که  دهم  پاسخ 
گر دشمنان به  امیرمؤمنان؟ع؟ می فرمایند: »به خدا قسم ا
مرزهایتان نزدیک بشوند، نیست مگر این که ذلیل می شوید« 
حال اواًل به عنوان یک انسان و ثانیًا به عنوان یک طلبه، به 
نظر شما نقشمان در این زمان چیست؟ آیا غیر از حضور در این 
میادین است؟ آیا امیرمؤمنان و سایر ائمه؟مهع؟و خود شخص 
که اشرف مخلوقات و عالمان به دهر بودند، با  پیامبر؟ص؟ 
جبهه ها  در  روزگار،  آن  دینی  و  فرهنگی  نیازهای  به  توجه 
که ما خود را ادامه دهندگان  حضور پیدا نمی کردند؟ و امروز 

راه آنان می دانیم، نباید شرکت کنیم؟
بنابرایــن روحانیــون زمان شــناس و بصیــر حــوزه در قضیــه 
ســوریه و عراق هم مثل همیشــه، اواًل نیاز را فهمیدند و ثانیًا 
بــا حضور به موقــع در عرصۀ دفــاع از حــرم اهل بیت؟مهع؟ بار 
دیگــر نشــان دادند که هنــوز هم آن دســته از روحانیونی که 
حاضرنــد جــان خویش را فــدای دیــن، نظام، انقــاب و نیز 

کنند، وجود دارند. میهن اسامی خویش 

عــهـد: با توجه به اين که، روایات زیادی در باب فضیلت 
قلــم علمــا نســبت بــه دمــاء شــهدا وجــود دارد، انگیــزه 
چــه  مقاومــت  جبهه هــای  در  حضــور  بــرای  روحانیــون 

چیزی است؟
که از  رهبــر معظم انقــاب  فرمودند: »درود خدا بــر آن هایی 
قلم و درس می گذرند و خونشان را در راه خدا فدا می کنند.«
 شهید میثمی؟هر؟ فرمودند: »ما قلممان را با خون خودمان 
در مسیر انقاب و جهاد و اسام، رنگین تر می کنیم و پیامبر و 
که  اهل بیت؟مهع؟، راه را به ما در آیات متعدد نشــان داده اند 
در بین جهادها مثل جهاد با قلم و بیان و حضور جهادی در 
جبهه های نبرد؛ بهترینش جهاد در میدان های نبرد است.«
مرحــوم آیةاهلل شــاهرودی؟وضر؟، زمانی بنده را خواســته و از 
مسائل سوریه پرسیدند و بعد از توضیحاتم، فرمودند: »من 
امــروز به حال شــما غبطــه می خورم و حاضــرم تمام درس و 
که داشتم با یک شب جهاد شما  بحث و مســئولیت هایی را 
عــوض کنــم و ایــن را به عنــوان یــک تعــارف و یــا دلگرمی و 
تشویق شما نمی گویم بلکه با اعتقاد می گویم.« حال با این 
مقدمه، باید گفت حضور علما و طاب جوان، زمانی شــروع 
که فهمیدند داعش و دیگر نیروهای ظالم وارد ســوریه  شــد 
و عــراق شــده اند و با عقاید تکفیری خودشــان به حرم های 
بــا شــرافت اهل بیــت؟مهع؟ جســارت می کننــد، در آن لحظــه 
کــه طــاب، درس و بحــث را رهــا و خودشــان را فــدای  بــود 

اهل بیت؟مهع؟ کردند.

عــــهد: روحانیــون مدافــع حــرم در جبهه هــای ســوریه و 
عراق در چه محورهايی فعالیت  می کنند؟

طــاب در آن مناطــق در لشــکرهای فاطمیــون، زینبیــون، 
حیدریون، حزب اهلل و... حضور پیدا می کردند و برخی دیگر 
از طاب وارد نیروهای محلی سوریه و عراق می شدند و برای 
آن هــا بــه زبــان عربــی ســخنرانی  می کردنــد. و همچنین در 

زمان انجام عملیــات و غیر عملیات برای رزمندگان به عنوان 
کنــار فرماندهان به  امــام جماعــت، اقامــۀ نمــاز داشــتند، و در 
ســنگرهای مدافعــان حــرم اهل بیت؟مهع؟ سرکشــی می کردند، 
که در مناطق نبرد ســوریه و عراق، هرکســی  الزم به ذکر اســت 
و...  سرکشــی  بــرای  فرماندهــان  کنــار  در  نداشــت  اجــازه 
حضورداشــته باشــد، امــا طــاب در کنــار فرمانده هــان این کار 
را انجــام می دادند. روحانیون از طریق ســخنرانی، سرکشــی و 
صحبت  های چهره به چهره، فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت را 
که در 8 سال دفاع مقدس کسب شده بود به رزمندگان انتقال 
می دادند. و طی سخنرانی ها بحث های اعتقادی، بصیرتی و 

دشمن شناسی را بازگو می کردند.

عــهـــد: تأثیــر حضــور روحانیــون در مناطــق جنگــی تــا چــه 
اندازه ای مشهود بود؟

گر بخواهیم این تأثیرگذاری طاب را متوجه شــویم، باید به  ا
شــهدایی مثل شــیخ مالــک جابری اشــاره کنیم، هنــوز هم در 
روستاهای حلب سوریه و عراق نام این شهید و دیگر شهیدان 
ایــن میــدان، توســط اهالــی آن روســتاها نام بــرده می شــود و 
عکس هــای ایــن شــهیدان در خانــۀ آن هــا وجــود دارد. دلیل 
که مثل اهل بیت؟مهع؟ در عین فعالیت های  آن هم این اســت 

تبلیغی، به مردم بسیار کمک می کردند.
مــن به عنــوان خادم رزمنــدگان در جبهه های نبــرد، خاطرات 
زیــادی از دوســتان طلبــه مدافــع حــرم دارم. خداونــد شــهید 

شــیخ مالک جابری را رحمت کند، ایشان اعزامی از خوزستان 
بودند، این شــهید به حدی با مردم روســتاهای حلب و عراق 
که آن ها بســیار بــه ایشــان عاقه مند  بامحبــت رفتــار می کــرد 
کــه اســم ایشــان برده می شــد مــردم آنجــا او را  بودنــد، زمانــی 
بســیار احتــرام می کردنــد، چــرا که او توانســت، ســیره و اخاق 
پیغمبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ را به مردم نشان دهد، و با این که 
اهالــی آن منطقــه بــرادران اهل تســنن بودنــد اما به شــدت به 

شیخ مالک عاقه مند بودند.
کار کردن شــب و  کــه بــرای  شــهید شــیخ مالــک طلبــه ای بود 
روز نمی شــناخت، هــم اهــل مــزاح بــود و هم اهل بــکاء و اهل 
ســلوک، ایشان در زمینۀ نشر معارف اهل بیت ؟مهع؟ تخصصی 
کار می کرد و در معرفی اهل بیت؟مهع؟ در جبهه ها نقش بسزایی 
داشــت، اهــل ســنت نیز پــای ســخنان ایشــان می نشســتند و 
می نوشــتند و ســخنان ایشــان را بیــن خانواده هایشــان نشــر 
می دادند، ایشان بدون نقل اختاف شیعه و سنی و یا تبلیغ در 
جهت شــیعه نمودن افراد، فقط به بیان شــخصیت و معارف 
اهل بیت؟مهع؟، آن هم مستند به کتب اهل سنت می پرداختند 
و این کار او ســبب ایجاد محبت و شــناخت اهل بیت؟مهع؟، در 

دل اهل سنت آن منطقه شده بود.
نمونــۀ دیگــر از این افراد، شــهید محمدحســن دهقانی و طلبه 
شهید، سید علی زنجانی هستند که مردم عاشق آن ها بودند. 
که با طلبه های مدافــع حرم برخورد  بارهــا می دیدم افــرادی را 
داشــتند، معرفت به اهل بیت؟مهع؟ در وجودشان بیشتر می شد 
و با رفتارهایی که از طاب مجاهد، یاد می گرفتند در بین مردم 
شــهر و محلۀ خود منشأ خیر می شــدند. به صورت کلی برایتان 
که در دفاع از حرم اهل بیت؟مهع؟ در  کمتر طلبه ای بود  بگویم: 

گفتگو با حجت االسالم کاظمی کیاسری از طالب مدافع حرم و همرزم شهید سلیمانی

شـــــــــوق پـــــــــــــــــــــرواز

مثــــل   فرمانـــــده
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بهزاد  زارع

محمدامیــن ســال 1373 در روســتای حاجــی کا بهنمیــر بابلســر بــه دنیا 
آمد، وقتی که محمدامینم ســوم راهنمایی رفت یک بار نزدم آمد و گفت: 
گفتم: دوست دارم تو درس بخوانی و  کنم،  می خواهم در حوزه ثبت نام 
بعــد از دیپلم، وارد حوزه شــوی؛ اما محمدامیــن همچنان اصرار می کرد. 
وقتــی دیــدم دســت از اصرار خود نمی کشــد، گفتم: تنهــا در صورتی به تو 
که در حوزه قم پذیرفته شوی، او نیز با معدل باال در قم  اجازه می دهم، 
پذیرفته و وارد حوزه قم شــد، همیشــه با لبخند و احترام با همه برخورد 
که مبلغ دین اســام بود، به نقاط مختلفی از داخل  می کرد، محمدامین 
ج کشور برای تبلیغ رفت، او عاشق شهادت بود و بیشتر ایام خود را  و خار

بامطالعه زندگی نامه شهدا می گذراند.
محمــدم از کودکی بچــه ی آرامی بود، می توانم بگویــم بچه خاصی بود، 
هفتــه ای یک بــار در منزلمان زیارت عاشــورا می خواندیم و در این مراســم 
حضور فعالی داشت، اخاقش خیلی خوب بود، بچه ی زرنگ و باهوشی 
بود و به ما خیلی احترام می گذاشت، هیچ گاه جلوتر از من و پدرش حرکت 
کارهای خانه کمکم  نمی کرد، هر وقت مرا می دید دستم را می بوسید، در 

می کرد، نمازش را اول وقت می خواند و دائم الوضو بود.
بود و هر  امر ولی فقیه  باایمان و مطیع  کودکی فردی مخلص،  از  پسرم 
محمدامین،  می کرد،  اطاعت  دل وجان  با  می فرمودند،  آقا  حضرت  چه 
دانشجوی ترم شش فلسفه و مسلط به 2 زبان انگلیسی و عربی بود و 
کرده بود و اخیرًا  کاس نقد و بررسی فیلم شرکت  به مدت 2 سال نیز در 
که حضرت آقا در یکی از سخنرانی های خود فرمودند، جای افرادی مثل 
کشور خالی است و نیاز است جوانان ما راهش را ادامه  شهید آوینی در 

که امام عزیز ما  در عاشورا درس ها و عبرت های فراوانی بود 
کرد و شهدا هم همان درس های  با عمل به آن ها، انقاب 

عاشورا را مشق کردند!
یکی از ویژگی های نهضت امام حسین؟ع؟ انقاب در دل ها 

بود، یعنی ابتدا انقاب در دل ها و سپس انقاب اجتماعی.
کرد،  منقلب  را  ُحر  امثال  دل  نه تنها  سیدالشهدا؟ع؟ 
و  شهادت  مسلخ  به  هم،  را  نصرانی  وهب  او،  جذبه  بلکه 
خ ضرغام  عشق بازی آورد! و ما دیدیم امام هم، امثال شاهر

ها و ادواردو آنیلی ها را از کجا به کجا آورد؟!
کاری است. ما تعریف  ویژگی دیگر عاشورا، ترجمان ایثار و فدا
و ترجمه عملی این واژه را در لحظه به لحظه کربا می بینیم! 
کاری  بعد از ۱۳۴۰ سال، یاران امام به تمامه درس ایثار و فدا
 ۱۴ نوجوان  بودم  شاهد  شخصًا  می کنند!  و  کرده  مشق 
ساله ای را که بیسیمچی شهید شکری پور فرمانده گردان ما 
در عملیات والفجر ۸ بود! این نوجوان همیشه سعی می کرد 
طوری پا به پای فرمانده حرکت کند که همیشه سپر فرمانده 
که فرمانده ناراحت شد و  باشد! این رفتار آن قدر تکرار شد 
گفت خزایی چرا این رفتار را با من می کنی؟ چه فرقی دارد 
گردان ۳۰۰  این  در  شما  چون  گفت:  تو؟  یا  بخورم  تیر  من 
گر من تیر بخورم، بیسیم را  - ۴۰۰ نفر بهتر از من دارید و ا
روی دوش فرد دیگری می اندازید، ولی ما در این گردان یک 

فرمانده داریم و جایگزینی اش سخت است!
اما خزایی ۱۴  کربا سپر ولی خدا شد  ابن عبداهلل در  سعید 
و  بود  خمینی  مریدان  از  یکی  که  شد  رضا  حاج  سپر  ساله 
خمینی هم یکی از مریدان ولی خدا! این که امروز می بینیم با 
هر حادثه ای مثل سیل و زلزله هزاران جوان طلبه و دانشجو 
الگوی  و  دارند  الگو  می روند  مناطق  به  جهادی  به صورت 
آن ها کربا است که در دفاع مقدس، به روزرسانی شده و امروز 

به این زیبایی به آن عمل می شود!
در  بود!  امام؟ع؟  عدالت  عاشورا  خصوصیات  از  دیگر  یکی 
در  اما  دادند  آب  دشمن،  تشنه  نیروهای  به  حضرت  کربا 

مقابل، آن ها نهایت ظلم را در حق امام روا داشتند.
زیادی  ما جنایات  و دفاع مقدس هم، دشمنان  انقاب  در 
افراد  و  کودک  و  زن  هزاران  شدند،  مرتکب  ما  علیه  بر 
گرفتند و به شهادت  غیرنظامی، هدف بمب و موشک قرار 
می رود  بغداد  روی  دوران  عباس  شهید  خلبان  اما  رسیدند 
کمک خلبانش نقل می کند  تا پل مهمی را هدف قرار دهد! 
که با زحمت زیادی از میان آن همه آتش ضد هوایی  رفتیم 
پایین، روی هدف ولی عباس شلیک نکرد و برگشت، گفتم 

چرا نمی زنید؟
است  ممکن  که  دارد  وجود  ُپل  روی  اتومبیلی  گفت: 
منافقین،  که  است  حالی  در  این  باشد!  آن  در  خانواده ای 
بعثی  هواپیماهای  به  را  کرمانشاه  در  شیرخوارگاهی  گرای 
به  آن  در  نوزاد  و  کودک   ۶۳ که  گرفت  قرار  هدف  و  دادند 

شهادت رسیدند!
امام  اثرگذاری  و  ماندگاری  عاشورا  درس های  از  دیگر  یکی 
حسین؟ع؟ است. کسانی که به فجیع ترین شکل ممکن، امام 
کتفا نکردند و با  و یارانش را به شهادت رساندند، به این هم ا

اسب بر پیکر امام تاختند تا حسین؟ع؟ فراموش شود!
محو  بود  قرار  که  حسینی  ببینند  تا  هستند  کجا  امروز  اما 
بیابان های  آواره  را  دل  میلیون   ۲۵ اربعین،  در  فقط  شود 
کربا می کند! در دنیا جنگ و نزاع زیاد شده و در هر جنگی 
مشهد  فقط  چرا  اما  شده اند،  کشته  زیادی  انسان های 
شهدای دفاع مقدس، زیارتگاه می شود؟! و سالی ۶ میلیون 
کثریت، جوان  که ا زائر از مناطق عملیاتی ما بازدید می کنند 
و تحصیل کرده هستند! این همان نشانه های حق است که 

در عاشورا متجلی شد و در دفاع مقدس ما تکرار شد!

کــه می خواســت به ســوریه برود بــه او گفتــم: بمان؛ امــا او گفت:  ایــن بــار 
حرمین شریفین درخطر است، دشمنان حرامی به حضرت زینب؟اهس؟ رحم 
نمی کنند، چگونه از رفتن من ممانعت می کنی، آیا یادت رفته روز عاشــورا 

گذاشتند. برخی با همین حرف ها امام حسین؟ع؟ را تنها 
می گفت، مامان 30 ســال پیش، ســفره شــهادت پهن شــده بــود اآلن این 
گفتن این حرف ها  کنیم، با  سفره دوباره پهن شده و ما باید از آن استفاده 

که به سوریه برود. کرد  مرا قانع 
که به سوریه برود، 15 روز از  کرد  گفتن این حرف ها مرا قانع  محمدامین با 
که عموی فرزنــدم به اتفاق همســرش به  رفتنــش به ســوریه می گذشــت، 
منزل ما آمدند، از من و همسرم پرسید: از محمدامین خبری دارید؟ من در 
کــه تلفنی با او صحبت می کردم به من  جوابــش گفتــم: بله، چند روز قبل 
گفت حالم خیلی خوب اســت، ناراحت نباشــید، داشتم به سخنانم ادامه 
کــرد؛ از او  کــه دیدم عموی محمدامین شــروع به اشــک ریختن  مــی دادم 
پرســیدم: چه شده اســت، آیا محمدامینم شهید شد؟ دیدم حاج قدرت با 
بغض و گریه می گوید: بله محمدامین شهید شد، وقتی این خبر را شنیدم 
نمی توانســتم گریه کنم، نمی دانســتم چگونه جــای خالی محمدامینم را 
پرکنم، چون او پســری بســیار مهربان و دوست داشتنی بود، نمی توانستم 
باور کنم که او شــهید شــده اســت، بعد از گذشــت چند روز به یاد روزهایی 
افتــادم که محمدامین به من التماس می کرد: مامان! دعا کن من شــهید 
کردم و با  شوم. از اینکه می دیدم پسرم به آرزوی خود رسیده، خدا را شکر 
خود گفتم مگر یک مادر جز اینکه فرزندش به آرزوی خود برســد خواســته 

دیگری دارد…

پلیدی و پلشتی بود. عالمان دینی در این فضای معنوی به 
کردند: »الذین  کریم به وظیفه خطیر خود عمل  تعبیر قرآن 
یبلغون رساالت اهلل و یخشونه و ال یخشون احدا اال اهلل و کفی 
باهلل حسیبا«)احزاب، 39(. روحانیون، با تبلیغ های اخاقی 
افزایش  را  جبهه  اخاقی  فضای  از  بهره وری  حضور،  ایام  در 
کباز و مخلص، باعمل  دادند. همچنین عالمان و روحانیون پا
و  و صفا  اخاق  معنویت، درس های  تشنه کامان  به  خویش 

مهردادند و درراه ارتقای اخاقی جامعه کوشیدند.
می کنند:  اشاره  چنین  ویژه  امتیاز  این  به  انقاب  رهبر   
این  عالم  جبهه های  همه  بر  امتیازش  ما،  »جبهه های 
که محراب عبادت است و در آن، معنویت وجود دارد  است 
جبهه های ما فقط جبهه رزم نیست، بلکه در آنجا، جبهه دعا 
و راز ونیاز و عبادت و ذکر و حال است. این بچه ها را می بینید 
که وقتی می روند و می آیند چقدر منور می شوند. این با حضور 

شما )روحانیون( تامین خواهد شد«. 

بصیرت افزايی در رزمندگان
با نبرد در میدان های نظامی  دشمنان، همگام و هماهنگ 
و فیزیکی، با به کارگیری همه عوامل و ظرفیت های فرهنگی 
نبرد  میدان های  از  بیرون  در  سرسپرده،  عناصر  و  سیاسی  و 
قصد انحراف و تخریب اراده، عزم و انگیزه رزمندگان ایثارگر 
گاه به اخبار و شرایط  را داشتند، ولی حضور روحانیون عالم و آ
که این  در دفع توطئه ها و بحران ها، نقش به سزایی داشت 
بصیرت  و  گاهی  آ روزافزون  افزایش  عامل  بزرگ ترین  خود، 
افزایی رزمندگان اسام، متناسب با اقتضائات زمان و دوران 

بوده است.
بی تردید این قشر مجاهد با بصیرت بخشی در خال تبلیغ 
ارزش های اخاقی به تشنگان معرفت و معنویت، درس های 

بزرگ اخاقی و معرفتی عطا می نمودند.

تقویت روحیه نظامی و قدرت روانی
در جنگ ها توان روحی جامعه چونان قوت نظامی و روانی 
نظامیان، مسئله ای اساسی است. و بدون آن، آفت و اختال 
خ می نماید و ممکن است نفاق و دودلی  در میان سپاهیان ر
در میان ایشان ظهور و بروز یابد. سپاه دشمن هم این فرصت 
کند، به شایعه  که در پشت جبهه و خط مقدم نفوذ  را می یابد 
دامن بزند، جنگ روانی درست کند. حوزه و روحانیت با ایجاد 
روحیه پایبندی به شریعت در مصونیت بخشیدن به جبهه 
در  و  نبرد  سخت  روزگار  در  نمود.  ایفا  اساسی  نقش  نظامی، 
که هر دلی ممکن بود بلغزد و هر  بحبوحه شداید و غربت ها 
که حافظ دل و قلب  پایی سست شود، این روحانیون بودند 

نیروها بودند و آن ها را از ضعف و تزلزل بازداشتند.
تکلیف  مقاومت  و  جهاد  آیات  تاوت  با  روحانی  رزمنده  هر 
ترنم  و  اسام  صدر  تاریخ  کردن  یاد  با  می آموخت،  را  گرایی 
و  شجاعت  ایثار،  درس  شهیدان  ساالر  و  اهل بیت  مصائب 
که  سلحشوری را زمزمه می کرد. در پرتو این تاش مداوم بود 
جبهه، سرشار از روحیه آرامش و قدرت روانی بود و رزمندگان 
نکردند.  ناامیدی  و  خستگی  ترس،  احساس  هیچ گاه  اسام 

مقام معظم رهبری نیز دراین باره فرمودند:
کمتر؛  »نقش شما روحانیون، به قدر نقش فرمانده است و نه 
گردان، تیپ یا لشکری فرمانده نداشته باشند  گروهان،  گر  ا
گر شما را نداشته باشند مثل  مثل تنی هستند که سر ندارند و ا
که به دست و  که قلب ندارند... روحیه است  کالبدی هستند 
پای انسان قدرت می دهد. جبهه را چه کسی می تواند شاداب 

حفظ کند؟ نصایح بالغه و فکر دادن شما«.

رشته  در  را  خود  ارشد  دوره  گرفت،  تصمیم  محمدامینم  دهند، 
فیلم سازی ادامه دهد و حتی برای این کار یک دوربین فیلم برداری 

سفارش داد که چند روز بعد از شهادتش به دست ما رسید.
 عید، سخنرانی آقا را گوش می دادیم. دیدیم محمدامین دستانش 
کــه  گریــه ای  گریــه می کنــد.  را بــر روی صورتــش گذاشــته و آرام آرام 
معلوم است از روی بغض است و نمی تواند کنترلش کند. خواهرش 
گفــت: انقــاب دارد چهل ســاله  گریــه می کنــی؟  گفــت: امیــن، چــرا 
که یک  می شــود، آن وقت هنوز ما حزب اللهی ها ننشســتیم دورهم 
کنیم که به درِد جامعه بخورد، تا آقا نخواهد  گفتمان واحد درســت 
این مسائل سطحی و پیش پاافتاده را تبیین کند، این ها وظیفه آقا 

کم کاری ما را بکشد. کار دارد و نباید جوِر  نیست، آقا این قدر 
 برخــی فکــر می کنند کســانی که برای دفاع از حرم شــهید می شــوند 
برای پول است، اما پسرم در رفاه بزرگ شد، هیچ نیاز مالی نداشت 
که به ســوریه اعــزام می شــد، هزینــه بلیــت هواپیما را  حتــی زمانــی 
پدرش داد، محمدامینم از یك دانشگاه در آلمان بورسیه شده بود، 

کرد و برای جهاد به سوریه رفت. اما همه را رها 
محمدامیــن، همیشــه آرزو داشــت شــهید شــود و بــه مــن همیشــه 
می گفــت: مامان دعا کن شــهید شــوم؛ روزهای آخر قبــل از رفتنش 
به سوریه، حس و حال عجیبی داشت، بسیار خوشحال بود، انگار 
می دانســت قرار اســت شــهید شــود، یادم اســت وقت رفتن، از تمام 
کــرد و به مزار شــهدا رفت و بــا آن ها نیز  اقــوام و فامیــل خداحافظــی 
کــه محمدامین به ســوریه می رفت،   کــرد، ایــن اولیــن بار نبود  وداع 

در طول تاریخ به ویژه در برهه حساس و مهم انقاب اسامی 
کنار امام خمینی؟هر؟ خیل  ایران و دوران دفاع مقدس در 
عظیمی از فداییان انقاب قرار داشتند که مهیای دفاع و رزم 
گردیدند. در این میان حضور روحانیون، در  در برابر دشمن 
جلوه ای  جدیدالوقوع،  موقعیت  این  گون  گونا عرصه های 
هدایت  در  تأثیرگذار  قشر  این  نقش آفرینی  داشت.  دیگر 
و  مدیر  و  فرمانده  قالب  در  انقاب،  پیروزی  و  مردم  فکری 
سخت  میادین  در  الهام بخش  و  معین  و  مشوق  و  رزمنده 
کتیکی، تا  رزم تا تصمیم گیری و طراحی های راهبردی و تا
پشت جبهه در توجیه شرعی و هدایت آحاد مردم به سوی 
رزمگاه  در  شورآفرینی  برای  باطل،  علیه  حق  جبهه های 
دوباره ای به رنگ عاشورا و به دعوت حسین زمان به وضوح 

قابل مشاهده است. 
و  پند  با سخنان سراسر  زمانی  دیده،  با اشک  گاه  که  آنان 
حکمت و اوقاتی با قلبی لبریز از ذکر دعا و نیایش، رزمندگان 

را همراهی می کردند.

و  از تجلی حماسه  افتخار دفاع مقدس، مملو  تاریخ سراسر 
که در همه مقاطع جنگ  شجاعت عالمان بزرگی بوده است 
تحمیلی همراه و همراز دالورمردان میدان های ایثار و پیکار 
بوده اند. چگونه می توان سابقه درخشان و تاریخی عالمان 
مجاهدی چون مرحوم آقا میرزا محمدتقی شیرازی )میرزای 
که فرمانده و رهبر میدان  دوم( و مرحوم شریعت اصفهانی 

جنگ بودند را فراموش ساخت؟
چه سان می توان حضور پررنگ و تأثیرگذار هزاران شهید و 
جانباز طلبه و عالمان مجاهد و مجتهدی چون شاه آبادی، 
اشرفی اصفهانی، صدوقی، دستغیب، قاضی، مدنی، میرزا 

جواد آقا تهرانی و... را در دفاع مقدس نادیده گرفت؟
در  روحانیت  رهبری  اهمیت  درباره  انقاب  معظم  رهبر 
فایده  »اولین  می فرمایند:  اجتماعی  و  سیاسی  جریان های 
حیثیت  افزایش  و  حفظ  جلو،  صف  در  روحانیت  حضور 
گفتیم  که به مردم  خود روحانیت است. معلوم می شود ما 
بروید، خودمان جلوی آن ها حرکت کرده و به حرفمان عمل 
او  که  بود  این  خاطر  به  شد،  رهبر  امام؟وضر؟  گر  ا می کنیم. 
منتظر کسی نماند و رفت. خاصیت این جلو رفتن، آن است 

که مردم دنبال آدم بیفتند«.
در  روحانیت  کارکردهای  و  حضور  پیرامون  بحث  البته 
میدان های دفاع مقدس بسیار است، اینک در اینجا فرصت 

را مغتنم شمرده و به مواردی اشاره می کنیم:

تقویت روحیه معنویت در جبهه
ایام دفاع مقدس بستری مناسب برای ایفای نقش تبلیغی 
و  اماره  نفس  با  مبارزه  برای  مغتنم  فرصتی  و  روحانیت 

زندگی نامه شهید محمدامین کریمیان از زبان مادرش

نقش حوزه و روحانیت در انقالب و دفاع مقدس

مناطق حضور پیدا می کرد که نتواند منشأ اثر و خیر باشد.
عــهد: آیا طالب هنوز در آن مناطق حضور دارند؟

کــه شــهید حــاج قاســم ســلیمانی وعــدۀ نابــودی  همان طــور 
داعــش را داده بودنــد اآلن چیزی به عنــوان حکومت داعش 
در ســوریه و عراق وجود ندارد، به همین دلیل جنگ ســخت 
در میدان های عملیاتی سوریه و عراق کم شده است و زمانی 
کــه جنــگ کاهش پیــدا می کنــد، نیروهای مســتقر در منطقه 

دچار فرسایش می شوند.
وقتــی طــاب بعــد از جنــگ ســخت در مناطــق، حضــور پیدا 
و  طــاب  بیــن  زیبایــی  بســیار  ارتبــاط  و  اعتمــاد  می کننــد، 
که ایــن اتفاق فرســایش جنگ را  رزمنــدگان حاصل می شــود 
کاهــش و اعتقادات رزمندگان را افزایش می دهد؛ اســتقبال از 
طــاب بعــد از جنگ در مناطــق به قدری زیاد اســت که وقتی 
طلبــه ای در مناطــق حضــور پیدا می کند برای حضــور آنان در 

فوج ها )گردان ها( درگیری پیش می آید.

حــرم  از  دفــاع  در  طــالب  مشــارکت  از  امــروز  آیــا  عـهـــد: 
اهل بیت؟مهع؟، از فعالیت هایشان، مطلب بیان می شود؟
گرفته اند   بله مؤسســه و سازمان هایی این رسالت را بر دوش 
و حضــور و عملکرد طــاب در دوران دفاع مقدس و همچنین 
کتــاب، نشــریه و نرم افــزار و فیلــم و  دفــاع از حــرم را در قالــب 

روایتگری در اختیار مردم قرار می دهند.
یکی از این محصوالت، خاطرات شفاهی روحانیون رزمنده و 
که با عنوان  جانباز دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم است 
کتــاب »کاشــفان حقیقت تفقــه« در حال تدوین هســت، این 
کتاب بیانگر این موضوع است که این رزمنده ها، فقه اسامی 
را خــوب فهمیده انــد و ایــن افراد مانند عــده ای نبودند که به 
قــول رهبــر معظم انقاب در اتفاقات کشــور عبا را به سرشــان 
بکشــند و بگویند ما به مســائل این کشور کاری نداریم، بلکه 
کــردن قلــم  و درس وارد عرصه دفــاع از مملکت و حرم  بــا رها 

اهل بیت؟مهع؟ شدند. 

جبهه هــای  در  حضورتــان  از  خاطــره  یــک  لطفــًا  عـهـــد: 
مقاومت بیان بفرمايید.

مــن بیشــتر بــا بچه های دفــاع محلی یــا همان حشدالشــعبی 
عراقی یا بســیجی خودمان در ســوریه ارتباط داشــتم. احمد، 
بچــۀ 17 ســالۀ تــل شــغیب حلــب، از اهل تســنن بود، بســیار 
اخاق و رفتارش مثل بچه های پاســدار و ایرانی، شیعی شده 

بود. تخریبچی بود و در یکی از عملیات ها شهید می شود.
کــه شــهید احمــد را دفن کردیم، پدر شــهید  فــردای آن روزی 
کــه 13 ســال بیشــتر  احمــد، پیشــم آمــد و بــرادر دیگــرش را 
کرم که احمد شــهیدم  نداشــت، آورد و گفــت: خدایــا تــو را شــا
کــه مؤدب به اخاق  را، به دســت برادران شــیعه ایرانی دادم 
نبوی شــده بود و امروز به فوز شــهادت رسید، حاال هم، بچه 
دیگرم را به دستشــان می ســپارم تا این بچــه ام مثل برادرش 

احمد متخلق به اخاق دینی و نبوی شود.
کــم اســت و بچه  هــر چــه اصــرار می کــردم که ســن پســر شــما 
شــما تازه شــهید شده و شــما فقط همین یک پســر را دارید؛ او 
نمی پذیرفت و اصرار می کرد که شما به خاطر نجات مظلوم و 
دفاع از حرم آمده اید و خون فرزند من رنگین تر از خون شما و 
فرزندانتان نیســت. بگذارید این پسرم هم در کاس جهادی 
شــما تربیت شــود و لو اینکــه او هم به برادر شــهیدش بپیوند 
و مطمئن باشــید که شــهید شــدن او در رکاب شــما شــیعیان، 

افتخاری برای من و همسرم هست.
کــه فرزندش را به دســت یک  ایــن رفتــار یک پدر اهل ســنت 
طلبۀ شــیعه می داد، برای من بسیار شیرین بود و من از ذوق 
کردم و دست آن پدر و فرزند را بوسیدم و به خود بالیدم  گریه 

که فرهنگ اهل بیت؟مهع؟، این چنین فرهنگ نابی است.

و  مشــاور  کیاســری،  کاظمــی  حجت االسالم والمســلمین 
روانشــناس و از اســاتید مؤسســات تخصصی قــم و جامعه 
المصطفــی العالمیــه می باشــند، ایشــان از مدافعــان حرم و 

جزء مشاوران شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بوده اند.
در ادامــه، گفتگــوی نشــریه عـــهد بــا ایشــان در مــورد نقش 

طالب در جبهه های سوریه و عراق را می خوانید . 

بصیرت، ُدّر گران بها جاده شهادت ت
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خصوصّیت  سه  دو  می روند،  میدان  این  به  داوطلبانه  که  کسانی 
که این ها غیرت و  که ممتاز است. یکی این است  در این ها هست 
که می روند،  تعّصب دفاع از حریم اهل بیت ؟مهع؟ را دارند. این هایی 
که می خواهند از حریم  یکی از احساسات و روحیه شان همین است 

اهل بیت؟مهع؟ دفاع کنند. این خیلی باارزش است.
که این بصیرت را ندارند  کسانی  دومین خصوصّیت بصیرت اســت. 
بــا خودشــان می گوینــد: اینجــا کجا، ســوریه و حلب کجا؟ ایــن براثر 
ِ َما ُغِزَی َقْوٌم 

که »َفَواهلَلّ بی بصیرتی است ]امیرالمؤمنین ؟ع؟[ فرمود 
که دشمن بیاید داخل  وا« نباید منتظر ماند 

ّ
 َذُل

َّ
َقُطّ ِفی ُعْقِر َداِرِهْم ِإال

خانه ی آدم، بعد آدم به فکر دفاع از او و خانه بیفتد، دشــمن را باید 
کرد. در مرزهای خودش سرکوب 

کــه مــا در مجــاورت  افتخــار جمهــوری اســامی، امــروز ایــن اســت 
مرزهــای رژیــم صهیونیســتی و باالســر آن هــا نیروهــای حــزب اهلل یــا 
نیروهــای مقاومت یــا نیروهای َاَمل را داریم. این کــه این ها این قدر 
ناراضــی هســتند و می گویند جمهوری اســامی چــرا دخالت می کند، 
به این خاطر است، این خیلی افتخار بزرگی برای اسام و جمهوری 
ایــن  بــه ســوریه و عــراق،  کــه رفتنــد  اســامی اســت، جوان هایــی 
بصیــرت را داشــتند، یــک عده ای امــروز اینجا نشســته اند در خانه و 
کــه در این ها وجود  که قضیه چیســت، نکته ی ســومی  نمی فهمنــد 
که در  دارد، شــوق شــهادت اســت، بعد از پایــان جنگ تحمیلــی، ما 
کار بودیــم، احســاس می کردیم که یک جــاّده ی دوبانده ی  جریــان 
وســیعی جلــوی رویمــان بــود که این بســته شــد؛ جاّده ی شــهادت! 
که آن موقع، جهاد و شــهادت در  کســانی  که ببندند،  مثل یک دری 
گرفت، این فرزندان شــما  راه خدا را دوســت داشــتند، دلشــان را غم 
که آن دوره را درک نکردند؛ در این ها هم، آن  کســانی هســتند  غالبًا 

که بلند شدند و رفتند. 1395/9/1 احساس شوق بود 

دین وارد می کنی.خصوصیات شهدای مدافع حرم در بیان مقام معظم رهبری
ج از مرزها را برای دفاع از  که نباشد، حضور در خار * نور بصیرت 
ناموس و استقال و آزادی، با این توجیه که چراغی که بر خانه 

رواست بر مسجد حرام است، بیان می داری.
گر نباشــد بیان رســول رحمــت )ص( را که  * نــور بصیرتــی، کــه ا
فرمــود »هرکســی صــدای مســلمانی را بشــنود و پاســخ نگویــد 
کنار گذاشته و صداهای  درد و رنج  مسلمان نیست« با توجیهی 

بچه های معصوم را نخواهی شنید.
گر نباشــد استغاثه مســلمانانی را که در دوران  * نور بصیرتی که ا
دفاع مقدس تنها مردمی بودندکه استغاثه ما را شنیدند نخواهی 
شــنید و آیــه »هل جزاء االحســان اال االحســان« را بــه بهانه های 

واهی کنار می گذاری.
گر چون شــمر، روزگاری سردار سپاه  * بصیرت که نباشــد، حتی ا
علی؟ع؟ باشی و جانباز جنگ صفین و تا مرز شهادت هم پیش 
کــورت می کند و الیق لقب »اشــقی  رفتــه باشــی؛ زرق وبــرق دنیا 

االشقیاء« می شوی.
گر از برجســته ترین خــواص هم که  * بصیــرت که نباشــد حتی ا
کــرده باشــی لقــب  باشــی و روزگاری در راه اســام جنگاوری هــا 
»طلحةالخیر« و »ســیف االســام« را تنها به یدک می کشــی و به 

بیراهه می روی و قائله جمل را می آفرینی.
 * آری! به یقیــن بصیــرت چــراغ راه هدایت اســت و آن زمان که 
ظلمِت فتنه، همه جا را فرا می گیرد و حق و باطل در هم آمیخته 
می شود؛ مؤمن از آن مدد می گیرد و با بصیرت و شناخت زمان، 
حــق و باطــل را از هــم بــاز می شناســد. یعنــی همــان کاری را که 
مدافعــان حــرم در زمــان نیــاز حریــم حــرم در پرتو چــراغ بصیرت 
به آن هدایت شــده و ســرفراز شدند و به واســطه آن، امنیت را در 

داخل کشور به ارمغان آوردند.

که صدف وجود هرکسی  گران بهایی است  * بصیرت ُدّر 
الیق پذیرای آن نیســت. باید خالص باشــی و وارهیده از 
دنیا و تعلقات آن، تا لیاقت صدف شدن برای دّر بصیرت 
کنــی. باید همچو عبــاس »ناِفُذ اْلَبِصیَرة«  باشــی  را پیــدا 
و َعَلــم بصیــرت را بــر دوش دل بکشــی، تا آن چنــان اوج 
َن اْنکَســَر 

ْ
بگیری که ولی ات در ماتم عزایت فریاد زند »اال

َظْهِری«، لیاقتی را که شهدای مدافع حرم و حریم امنیت 
به واسطه گوش به فرمان موال و ولی زمان خویش بودن، 

به واسطه دل بسته و دلداده دنیا نبودن، پیدا کردند.
گر  گر نباشد حتی ا * بصیرت آن اندازه هدایتگر است که ا
نان ونمــک خورده ســفره امام زمانت باشــی؛ ولی زمانت 
را در عرصه هــای حســاس بــه بهانه هایــی واهــی، تنهــا 
می گذاری و موضع سکوت اختیار می کنی و یا در مقابلش 

قد علم می کنی.
ســابقه  آن  بــا  ســلیمان ها  نباشــد،  کــه  بصیــرت   *
درخشانشان، امام خویش را »مذل المومنین« می خوانند 
و در بزنگاه های تاریخ، مردود می شــوند و حسین؟ع؟به 
کشــانده می شود؛ زینب؟اهس؟اســیر می گردد و  کربا  مسلخ 

رقیه؟اهس؟خرابه نشین.
* بصیرت که نباشد از عاشورا درس مقاومت و ایستادگی 
نمی گیــری و فریــب لبخنــد و وعــده دروغیــن دشــمن را 
می خوری و از خنجر پشــت ســر آنان غافل می شوی و به 
گفته های ولی زمانت گوش فرا نمی دهی که »طعمه را از 

کره«. دهان گرگ باید باقدرت گرفت نه با مذا
* نور بصیرت که نباشد در مقام دفاع از ولی خود، اشعری 
وار موضــع می گیــری و بــا کوته فکری و سســت رأیی، او را 
به حاشــیه می کشانی و ضربات جبران ناپذیری بر پیکره 
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