
دفاع  هفته  گرامیداشــت  مراسم  در 
دفتریاران  و  کانون سردفتران  در  مقدس 
بر نقش اسناد رسمی در دفاع از مرزهای 

کشور تأکید شد.
به گزارش کیهان، گرامیداشــت هفته دفاع 
مقــدس با حضور محســن اســماعیلی عضو 
حقوقــدان شــورای نگهبان و عضــو خبرگان 
رهبــری، دکتر يحیی کمالی پور و فرهاد تجری 
از نمايندگان مجلس شــورای اسالمی، هیئت 
مديره کانون، و جمع بســیاری از سردفتران و 
دفترياران بسیجی، ايثارگر و آزاده در محل اين 

کانون برگزار شد.
حجت االسالم فرقانی، مسئول بسیج کانون 
سردفتران و دفترياران و دفاتر اسنادرسمی، گفت: 
دفاع مقدس هزاران پیام دارد، يکی از مهم ترين 
آنها اين است که می توان با تکیه بر نیروی خود 
و بدون تکیه بــر ديگران به قله عزت و کرامت 
رسید. پیام مهم ديگر اين است ملتی که هشت 
ســال با دست خالی ايستاد امروز دستانش پر، 
ايمانش لبريز و بصیرتش افزون شده و ذره ای از 

دشمنانش ترس ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفترياران با بیان 
اينکه مسئله اقلیم کردستان برای تجاوز به حريم 
ايران، ترکیه و کردســتان است، گفت: در دفاع 
مقدس زنان و مردان آزاده هشت سال جنگیدند 
و رسالت امروز من و همکارانم در سراسر کشور 
اين است که با تنظیم اسناد رسمی از مرزهای 

کشور دفاع کنیم.
در ادامه محمدرضا دشــتی اردکانی، رئیس 
کانون ســردفتران و دفترياران ضمن اشاره به 
مسئله اقلیم کردستان اظهار کرد: اقلیم کردستان 
و همه پرسی آن يکی ديگر از ترفندهای دشمن 

است تا داعش را به آن منطقه مسلط کنند.
دشــتی اردکانی خطاب به اسماعیلی عضو 
شورای نگهبان و کمال پور نماينده مجلس که 
در اين جلسه حضور داشتند، گفت: اگر ما فرياد 
می زنیم که ترويج سند رسمی در کشور رسالت 
مهمی است برای همین ياوه گو هايی است که 
برای مثال اسرائیل را کنار فلسطین ايجاد کردند.
محسن اسماعیلی نیز در اين مراسم با بیان 
اينکه محرم و صفر برای ما به دلیل اينکه معتقد 
هستیم هستی دين ما و هستی انسانیت ما محرم 
و صفر است، ويژگی خاصی دارد، گفت: کاری که 
امام حسین )ع( کرد نجات تشیع و حتی نجات 
اسالم نبود بلکه اگر فداکاری امام حسین)ع( نبود 
مسیحیت و يهوديت نیز وجود نداشت و انسانیت 
را مسخ کرده و از بین برده بودند. مهم اين است 

کــه به محرم به عنوان يک تراژدی نگاه نکنیم؛ 
کاری که مستشرقین می کنند و به عقايد ما آگاه 
نیستند و فکر می کنند محرم نمايشنامه ای است 

که با مرگ يک قهرمان به پايان رسیده است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
اينکه محرم برای ما ســوزناک است اما تراژدی 
نیست، اظهار کرد: محرم برای ما درس زندگی 
است و دانشگاه حیات است. برای همین است 
که هر سال با هم اين داستان را مرور می کنیم 
و چه عجیب است که اين داستان هر چه مرور 
می شود شیرين تر می شــود. امام حسین )ع( با 
قیام خود نشان داد انسان با هر دين و مسلکی 
در صحرای کربال، روز عاشــورا و بر سر انتخاب 
دوراهی است. عبارت »کل يوم عاشورا و کل ارض 
کربال« روايت نیست بلکه درايت و حکمت است. 
اين درسی است که امام حسین)ع( به ما داد. 

وی با بیان اينکه تا چند سال پیش باور کردن 
برخی داســتان های عاشورا دشوار بود اما امروز 
پس از 14 قرن جنايتی فجیع تر اتفاق می افتد، 
عنوان کرد: زمانی می گفتند که به کودک شش 
ماهه آب ندادند و او را به شهادت رساندند. باور 
اين موضوع سخت بود اما امروز در قرن 21 آن 
را درک می کنیــم. با ايــن تفاوت که آنها عرب 
جاهلی بودند در حالی که اينها مدعی مدرنیسم 
هستند. ما امروز و هر روز با شمر و يزيد مواجه 
هستیم. امام حسین)ع( چیزی اضافه تر گفتند 
و آن اين اســت که عالوه بر کربالی بیرونی هر 
يک از ما همیشه کربالی درونی هم داريم و در 
درون هم در حال انتخاب هستیم و صحیح تر اين 
است که بگويیم »ُکل قلب کربال«. هر يک از ما 
هر لحظه در اين صحرا هستیم و حسین درون 
ما اخالق، دين و انســانیت ما و شمر درون مان 

حرص، آز و خیانت است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: عرصه کربال برای 

نشــان دادن اين بود که ممکن است کسانی در 
يک لحظه بر شــمر درون خود پیروز شــوند و 
برای همیشــه سعادتمند باشند. بحث ما بحث 
بیرونی و بحث جامعه ای است که در آن زندگی 
می کنیم. هر ملتی به هر اندازه فرهیخته باشد اگر 
مراقبت نکند به تدريج درگیر انحراف می شود. 
امام حســین)ع( با حماسه خود شوکی را وارد 
کرد که اگر اين شوک وارد نمی شد، مسیر تاريخ 

تصحیح نمی شد. 
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: هیئت ها 
و جلسات، همگی مايه برکت هستند، در صورتی 
کــه آگاهی بدهند و راه را نشــان دهند. نمونه 
آن هشت ســال دفاع مقدس اســت که واقعا 
نمونه کوچکی از واقعه عاشــورا است. سال 61 
هجری حر را داشــتیم در جبهه های جنگ هم 
همین را شاهد بوديم. همه آنهايی که در جبهه 
بودند باکری و همت نبودند و همین ها فداکاری 
کردند و بايد قدردانشان باشیم. همه آنهايی که 
از آن روزها مانده اند کسانی هستند که از کربال 

مانده اند، البته اگر مسیر را حفظ کنند.
اسماعیلی با بیان اينکه بايد خاطرات هشت 
ســال دفاع مقدس را زنده نگه داريم، گفت: آن 
دوران افتخارآمیزترين دوران تاريخ ماســت که 
نبايد فراموش شود. حوادث جبهه را بايد بدون 
اغراق گفت. همچنین در مورد عاشــورا آنقدر 
فاجعه بزرگ بود که نیاز نیســت چیزی به آن 
اضافه کنیم. در کربــال بعضی از افراد ريزترين 
امورات را نوشــتند و آنها امــروز گنجینه های 
تاريخی ما هســتند. طبق فرمايش مقام معظم 
رهبــری خاطرات دفاع مقــدس و جنگ، گنج 
بود. کتاب هايی که چاپ می شــود بايد خواند و 
به نسل جديد منتقل کرد. البته با اين تبصره که 
جنگ را جوری نشان ندهیم که جوانان بگويند 
اين کجا و من کجا و جوری ننويسیم که افراد را 
از رسیدن به آنها مايوس کنیم. مشکالت کشور 
ما به خاطر اين است که ما ديگر روحیه دوران 

دفاع مقدس را نداريم.
وی افزود: طبق آمارهای اعالمی 12 میلیون 
و 400 هزار نفر جوان 25 تا 35 ساله داريم که 
مجرد هســتند. اين به معنای اين است که آنها 
بمب های متحرکی هستند که بايد به آنها حق 
بدهیم. همچنین براساس آمار رسمی در هر سه 
دقیقه يک طالق در کشور ثبت می شود. در برابر 
اين مشکالت در محرم و جلساتی که داريم بايد 

راه برون رفت از مشکالت را بیابیم.
اسماعیلی تصريح کرد: به عقیده من در رشته 
خود با ســه مشکل مواجه شده ايم که بايد همت 

کنیــم و آنها را برطرف نمايیم. آيا کشــور ايران 
کشوری است که مشــکالتی مانند بنیتا در آن 
اتفاق بیفتد. در رشته ما بايد دست به دست هم 
دهیم و به دنبال اصالح باشیم. يکی از مشکالت ما 
اين است که سطح دانش حقوقی ما پايین آمده و 
عمق دانش حقوقی ما کم شده است. با مقايسه آرا 
قضايی گذشتگان با آرا جديد متوجه می شويم که 
يک پس رفت اتفاق افتاده است. پذيرش پس رفت 
اشکالی ندارد سوال اين است که معنای تشکیل 
15 میلیون پرونده قضايی در سال چیست؟ ما بايد 

به دنبال توسعه دانش حقوقی و قضايی باشیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اينکه 
اسناد رســمی بنا بر دستور قرآن است، عنوان 
کرد: اگر سطح دانش حقوقی مردم باال می رفت 
اين حجم پرونده تشکیل نمی شد. در اين راستا 
بايد کســب مهارت صورت گیرد. به عقیده من 
قضات ما مهارت های قضايی و وکالی ما مهارت 
دفاع و اليحه نويسی شان را از دست داده اند. اگر 
پرونده ای را مطالعه کرديم و نظر شخصی خود 
را در آن دخالت داديم مصداق کســی هستیم 
که حســین درون خود را کشته است و شمر را 
لعنت می کند. در نتیجه با توسعه دانش حقوقی، 
افزايش مهارت های الزم و پیراستن باطن خود 
بايد به حل مشکالت کمک کنیم. اسماعیلی در 
پايان خاطرنشــان کرد: امیدوارم خداوند به ما 
توفیق دهد که شايسته عنوان حقوقدانی باشیم 
و آن را حفظ کنیم. اين عنوان بسیار ارزشمند 
اســت. اگر اينگونه رفتار کنیم امام حسین)ع( 
حتما ما را شــفاعت خواهــد کرد. هر کدام اگر 
عمرمان را برای خروج جامعه از جهالت گذاشتیم 
و دست مظلومی را گرفتیم و مشکل نیازمندی را 
حل کرديم حسینی هستیم. ما با قانون موافقیم و 
امیدواريم همه اختالفاتی که در کشور به وجود 

می آيد در محور قانون حل شود.
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رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مسئله اقلیم کردستان برای 
تجاوز به حریم ایران، ترکیه و کردستان است، گفت: در دفاع مقدس زنان و 
مردان آزاده هشت سال جنگیدند و رسالت امروز من و همکارانم در سراسر 

کشور این است که با تنظیم اسناد رسمی از مرزهای کشور دفاع کنیم.

یک شهید، یک خاطره

صبح جمعه بود که محمدرضا به خانه آمد و گفت:
-»برای بردن مصالح به روســتا اومدم و خواستم يه احوالی هم از 

خانواده بپرسم.«
اما در همان مدت کوتاه متوجه شد مادر بیش از حد نیاز مقداری 

مواد غذايی کمیاب خريده است.
 ناراحت شد و گفت:

-»ديگه اين کار رو انجام نديد.«
محمدرضا، آنچه مازاد بر احتیاج خانواده بود را برای روســتايیان 

با خودش برد.
 * خاطره ای از شهید محمدرضا گویا مفرد
* راوی: برادر شهید

بیش از 
نیاز

 نخرید
مریم عرفانیان

اســارت و شــهادت عاشورايی 
شــیرجوان بیشــۀ ايران اســالمی 
»پاسدار شــهید محسن حججی« 
بارديگــر قصۀ آســمانی »مدافعان 
حــرم« را میان مــا خاکیان ُعزلت 
گزيده بــه فريادی بلند، طنین انداز 
کرد. در هیاهوی اشک ها و رشک ها، 
امــا  و...  تحســین ها  و  تحیرهــا 
زمزمه هايی هم به گوش می رســید 
که به راستی سرحدات ما کجاست؟ 
و جوانان وطن از کدامین جغرافیا و 
کرانۀ کرامــت ملّی دفاع می کنند؟ 
ايران ما ســرزمینی اساطیری است 
که کهنه کتاب حیات تاريخی، آن 
سرشار از اســطوره های الهام بخش 
است. ايران هیچ گاه تنها يک گسترۀ 
جغرافیايــی با ســرحدات معمول 
نبوده اســت.که اگــر اين گونه بود، 
البه الی کشورگشايی های فاتحانه و 
اِشغالگری های جابرانه به افسانه ای 
ايران  می گرديد.  بَدل  فراموش شده 
همیشه قلب تپندۀ ژئوپلیتیک گیتی 
بوده و تقدير تاريخی جغرافیای آن 
باعث شده تا هزار زخم ناسور بر جان 
شیرينش داشته باشد. پس از تالقی 
رود خروشــان ايران با بحر عظیم و 
عزيز معرفتی اسالم به جريان جاری 
و نامیرايی مبدل گرديد. جاودانگی 
ايــران ما همــواره ازآن جهت بوده 

کــه بیش از آن که يــک جغرافیا با 
سرحدات محدود باشد يک »منظومۀ 

معرفتی« بوده است.
جمهوری اســالمی ايران هرگز 
يک دولت - ملت در قوارۀ مضیق و 
کالسیک نبوده و اصوالً چنین باوری 
را هم برنتافته است. که اگر ِسنخ و 
سیاق حاکمیتی و حکومت داری از 
جنس پذيــرش و تمکین از قواعد 
آمرانــه و ظاهراً معمــول می بود، 
اکنون از ســوی صاحبان سلطه و 
استکبار و آمريت در نظام بین الملل 
»دولــت ياغی« قلمداد نمی شــد. 
دولت ياغی کــه دولت های طاغی 
تاب گفتمان ســازی و الهام بخشی 
او را ندارند. دولتی که واقعیت ها را 
می داند ولی ازآنجايی که الزاماً برای 
آنها حقانیت قائل نیست از تمکین 
آنها سرباز می زند. فی المثل اين يک 
واقعیت اســت کــه اياالت متحده 
و ديگــر بازيگران بزرگ، ســاحت 
اقتصــادی و قابلیت هــای فّناورانه 
بســیار نیرومندتری دارند. اقتصاد 
اقتصاد  بزرگ ترين شــاکلۀ  آمريکا 
جهانی را به خــود اختصاص داده 
و نیرومندتريــن ارتش جهان را در 
حوزه های جوی، بری و بحری دارد 
و با دهه های متمادی الیناسیون يا 
همان ازخودبیگانگی فرهنگی جوامع 

با تنظیم اسناد رسمی
 از مرزهای کشور دفاع می کنیم

مهسا شمس کالیی

گزارشی از گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در کانون سردفتران و دفتریاران 

مدافعان حرم؛ پاسداران حریم
محمدباقر عباسی

هــدف، داعیه دار فرهنگ پیشــرو 
بشری است و...

اما آيا اين واقعیت ها برای آمريکا 
تولید حقانیت در قول و فعل خواهد 
کرد؟ قرن هاســت که نگاه بُزدالنه 
و منفعالنه از ســر خوف و رجا به 
واقعیات توسط برخی، آستان بوسی 
و چاکــری درگاه ظالمان را در پی 
داشته است. اين يک واقعیت است 
که اين بردگان تن داده به بردگی 
هستند که اربابان جابر و خدايگان 
مطلق العنان را می آفرينند و سرمايه 
جاويدان ما در ايــن گردن فرازی 
محسن  مانند  سلحشوری  جوانان 
حججی است که سیراب سرچشمه 
فیاض عاشورا هســتند و هیچ گاه 
مسحور سراب  مستکبران نبوده اند. 
منطــق هزينه – فايــده برآمده از 
واقعیــات ُحکم می کند به تمکین 
از کدخدايی که دهکدۀ جهانی را 
مســخر خويش ساخته است. ولی 
مردمان و رهبران ايران اســالمی 
بنا ندارند زوزۀ کرکننده بُمب های 
فروآمده بر صنعا، تعز، بنت الُجبیل و 
مارون الرأس و ضجۀ زجرآور مادران 
و کودکان بینوا را نشنوند و تمايلی 
برای تجاهل نســبت بــه ظلم ها، 
جفاکاری ها، نابرابری ها، تباهی های 
اخالقی و خشــونت فروشــی و... 
ندارند. که ظاهراً واقعیت های ساری 
و جاری نظام بین الملل است ولی 

ابداً نســبتی با حقانیــت و البته 
ارتباطی با عدالت ندارند.

ما قريب به چهل سال است که 
واقعیات را می بینیم ولی بنا داشته 
و داريم که اين امور را با حق و عدل 
بسنجند و اين همان منطق حق و 
عدل اســت. آخر کدامین عقالنیت 
محاســبه گری ُحکــم می کند که 
مجتهدی که در منطق مادی گرانه 
حائــز کمترين برخــورداری مادی 
بود چه شانســی برای بر هم زدن 
بنیاد يکی از نیرومندترين رژيم های 
سیاسی عصر خود را داراست؟ ولی 
فرياد رسا و الهی او نفخ صوری بود 
که میلیون ها جان عاشق را در باوری 
عاشقانه به خیابان ها کشانید و طومار 
حیات يک امپراتوری فاســِد چند 
هزارساله را درهم پیچید. حیرت و 
خشم درهم تنیده کدخدايان فارغ از 
خدا را پايانی نبود.از شرار خشمشان 
جنگی درگرفت که هزار ديو و دد بر 
ســامان اهورايی ما خروشیدند ولی 
همان  دِم مسیحايی پیر خمین بود 
که کرور، کرور ســیاوش عطشناک 
عاشورا را يک  شبه رعنا کرد و رستم 
زمانه کرد تا خط سرخ حسینی به 
سرخط خون رنگ هزار عباس و اکبر 

عاشق و لبیک گو جاويدان بماند.
جنگ صلیبی شوالیه های متکبر 
و مســتکبر پس از ۸ سال نه  فقط 
مطامع آنان را تأمین نکرد بلکه اين 

دفاع مقدس شیران شجاع ايران زمین 
بود که بر جريدۀ عالم دوام ما را حک 
کرد. قصۀ پُر غصۀ حیلت سازی های 
اين سامری های زمانه پايانی نداشت 
و هر دم شــعبده ای از آستین آنان 
به در می آمد اما زمانی که ناخدای 
سفینۀ شما در اين بحر متالطم پیر 
خمین و خلف خداجوی او باشند از 
طوفــان چه باک؟ ما با پايان جنگ 
تثبیت و تحکیم مرزهای جغرافیايی 
خويش را بــه جهانگیرترين فرياد 
به گــوش جهانیان رســانیديم. از 
فردای خاتمۀ ظاهری دفاع مقدس 
و جنگ ســخت، استراتژی استحالۀ 
فرهنگــی و تحلیل بردن بنیادهای 
ايدئولوژيک و تئوريک اين ســامان 
حقانیت جــو و گريــزان از واقعیات 
مجعول در دستور کار صاحبان زر، 

زور و تزوير قرار گرفت. 
همزمان با اين، جرس بیدارباش 
فرمانــده بصیر ما نیز به صدا درآمد 
که شکل جبهه، خاکريزها، ابزارهای 
آن تغییريافته ولی غايت مندی شوم 
آن در به تمکین واداشــتن ام القری 
و اســتحالۀ ارکان معرفتــی آن از 
دستور کار خارج نشده است. تفاخر 
و زيبايــی – شــورانگیز اين نهیب 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی زمانی 
بیشتر جلب توجه می کند که بدانیم 
هشدارهای حکیمانۀ رهبری مقارن 
زمانی است که »جوزف نای« و ديگر 

ايده پردازان قدرت هوشمند و جنگ 
نرم هنوز به تمامــی و جمع بندی 
نظری نرســیده، که چشمان بیدار 
امام حاضر ما ابرهای تیرۀ حادثه را 
رصد کردنــد. بگذريم از دولت های 
بی عملی، که هرگز آن گونه که بايد 
و شــايد به اندازۀ حساسیت رهبری 
و حتی به قدر وســع خــود در اين 
وادی نکوشــیدند. و همین بود که 
باز ايشــان با آزردگی مردم، جوانان 
و فرهیختگان را مخاطب قرار داده و 
شخصاً به تبیین مفهومِی جنگ نرم 
و تقســیم کار ملّی در مواجهه با آن 
پرداخــت. و طبق معمول گره امید 
خود را بر دل های عاشق جوانان وطن 
گره زد و آنان را افسران جوان جنگ 
نرم خواند. جنگ نرم هم به فرجام 
نامبارک مطمح نظر نظام سلطه نائل 
نشد، اگرچه زخم های ناسور بسیاری 

برجان و جهانمان نهاد. 
آخرين پردۀ نمايش کدخدايان 
تبهکار،آزاد کردن هیوالی آدمی خوار 
و عافیت سوز »تکفیر گران سلفی« 
از چراغ جادوی فتنه بود. اين کمان 
کشــیدن های پیاپی و عداوت های 
تمام ناشــدنی، ازآنجايــی بود که 
مرزهــای مــا را ايدئولــوژی ما و 
جان های شــیفته ای که دل درگرو 
آن داشتند تعیین کرده و می کنند. 
َعلم مرزهای ما در ضاحیه و عرسال، 
صعــده و صنعا، حلب و الذقیه و در 

عراق عرب و ... بر دوش شــجاعانی 
اســت که از تاريکــی دنیای بدون 
خدای غرب، گريزانند. انديشه مطرود 
و منفور ســلفی با جادو و تدلیس 
ابلیس های زمانه قامت راست کرد 
و بــا توحش و شمشــیرهای آخته 
به ســرحدات معرفتی ما در جهان 
اسالم و مخصوصاً ژئوپلیتیک شیعه 
تاختند. دعوای آخرالزمانی کارگزاران 
شیاطین با مســلمین و دلدادگان 
اســالم ناب باال گرفت. آتش خشم 
عصیــان اين جماعت که مصداق » 
ختم اهلل علی قلوبهم و علی سمعهم 
و علی ابصارهم « هســتند کران تا 
کران باغ باورها و حتی جغرافیايی ما 
را سوخت. اما بیشۀ شیر پرور ايران 
اسالمی با وجود زوزۀ کفتارها و پرواز 
کرکس ها، با ترديد و هراس بیگانه 
است. اينجا منزلگاه منتظران عاشق 
و سلحشورانی است که از چشمه سار 

عاشورا ارتزاق می کنند.
آزادســازی پی در پی شهرهای 
عراق و سوريه يکی پس از ديگری، 
طلیعه های نبرد آخرالزمانی و ناگزير 
را هويدا کرد. موجوديت جمهوری 
اسالمی ايران و کیان ديرينۀ آن به 
مجاهدت مجاهدان جوانی گره خورده 
است که از تبار آب، آيینه و آسمانند 
و با تمام افق های مشــرقی نسبت 
ناگسستنی دارند. »مدافعان حرم« 
نه فقــط صیانت گــران ســرحدات 
نامیرای  ُدردانه های  که  جغرافیايی 
تبار سلحشوری هستند که عباس وار 
از علقمه ها درمی گذرند، سر و دست 
نثار دوست می کنند و به بانگ بلند، 
»کلنا عباســک يا زينب )سالم اهلل 
علیها(« می گويند. اين واقعیتی است 
که در اين بزنگاه تاريخی، نبض منافع 
ملّی و باورهــای ايدئولوژيک ايران 
اسالمی در شــامات و بین النهرين 
می زنــد. و جوانمــردان اين ديار را 
هراسی از شعبده های صهیون، کید 
آمريکا و زوزه های کفتارهای تکفیری 
نبوده و نیســت. حججــی جوان با 
سیمای آســمانی و آرام و رگ های 
بريدۀ گردنش جلوه ای بود از فوران 
جان های عاشــق و شــجاع که سر 
تمکین ندارند ولو آن که سرشان را 
تقديم آستان دوست کنند. و حال 
اسماعیل به قربانگاه رفته ما سر داده 
و سرفراز به ايران اسالمی بازگشته 

می گويیم: 
رواق منظر چشم من آشیانه تُوست 
کرم نما و فرودآ که خانه خانه تُوست

ابراهیم هادی شــهید گمنامی اســت که فرمانده 
گــروه چريکی شــهید اندرزگو بود. شــهید هادی به 
»ســردار کمیل« و »پهلوان بیمزار« معروف شــده و 
خواندن خاطراتش خیلی ها را به طور معجزه آســايی 

متحول نموده است.
متحول شدن 

در اثر مطالعه خاطرات شهید
پايگاه بســیج و کانون فرهنگی هنری عاشــقان 
کربال در اسالمشهر مســابقه بزرگ کتابخوانی شهید 
ابراهیم هادی را با محوريت کتاب »سالم بر ابراهیم1« 
که مجموعه خاطرات شــهید از تولد تا شهادت است، 
برگزار نموده است که با استقبال گسترده ای مواجه شد.
در اين مســابقه کتبی، 40 سؤال تستی از مطالب 
و مضمون کتاب »ســالم بر ابراهیم1« طرح شد و يک 
سؤال تشريحی با اين عنوان که »از خواندن اين کتاب 
چه نتیجــه ای گرفتید؟« واقعاً در طول اين مســابقه 

صحنه های مشاهده شد بس عظیم.
اکثريت قريب به اتفاق شرکت کنندگان در نتیجه 
مطالعه کتاب و تفکر در آن دچار تغییر و تحول شــده 
بودند. دلنوشــته هايی که شرکت کنندگان مسابقه در 
پاسخ به سؤال تشريحی نوشــته بودند حکايت از آن 
داشت که اکثريت کتاب را عمیق مطالعه نموده و تحت 
تأثیر قرار گرفته انــد. مطالبی از اثرگذاری کتاب روی 
زندگیشان و تغییر و تحول روحیشان نوشته بودند که 

بسیار عظیم و شگفت انگیز و حیرت آور بود. 
عباراتــی همچون ياد گرفتــم، درس گرفتم، الگو 
گرفتم، تصمیم گرفتم و... تقريباً در تمامی دلنوشته ها 

موج میزد.
نمازخوان شدن، تقويت نماز و حجاب، روی آوردن 
به توکل و توســل و برادر خود دانستِن شهید ابراهیم 

هادی نیز بسیار در نوشته ها وجود داشت. 
از نکات شــگفت انگیِز ديگر آنکه شرکت کنندگاِن 
دارای سن بسیار پايین نیز بسیار با کتاب ارتباط برقرار 

کرده و دچار تحوالت روحی بزرگی شده بودند.
شروع یک زندگی جدید

گزيده ای از دلنوشته های کســانی که با خواندن 
کتاب متحول شــده اند)بالغ بر هشــتاد اظهارنظر( را 

می خوانید:
»من هم مثل آن خانومی که مشکل بزرگی داشت 
و به شهید هادی متوسل شده بود برای حل مشکلش، 
دست به دامن اين شهید بزرگوار شدم تا وساطت کند 
و خداوند مرا به حاجت دلم برساند. ان شاء اهلل بتوانیم 
اندکــی از اخالق و معرفت و عرفان اين شــهید را در 
وجودمان ايجاد کنیم و بتوانیم از بندگان مخلص خدا 
باشیم و فرزندانی را تربیت کنیم که همچون ابراهیم، 
ادامه دهنده راه شــهدا باشند و مورد عنايت حضرت 
زهــرا)س( و امــام زمان)عج( قــرار گیرند و گوش به 
فرمان حضرت آقا باشــند و در اطاعت از فرمان مقام 
معظم رهبری از هیچ کوششی دريغ نکنند. به راستی 

که شهدا زنده اند...«
***

»اينکه بگويیم چه درسی گرفته ايم خودش چندين 
جلد کتاب است.... خواندن اين کتاب تلنگری بود برای 
من و تمام سعی من اين است که تمام رفتارهای گذشته 
ام را تغییر دهم تا اول خدا و بعد شهید ابراهیم هادی از 
من راضی باشد و در پايان آرزو می کنم که همه مردم 
اين گنج بزرگ را مطالعه می کردند و شاهد تغییر رفتار 

و نگاه خود می شدند.
***

»من قول می دهم به ايشان )شهید ابراهیم هادی( 
چادر و حجاب که يادگاری حضرت زهرای مرضیه)س( 
است را برای همیشــه حفظ کنم و در راه رسیدن به 

معرفت و اخالصی نیکو همواره تالش کنم.«
***

گزارشی از یک اقدام آتش به اختیار 
در پاسداشت شهید ابراهیم هادی

شهیدی که
 خیلی ها را 
متحول کرد 

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

»من اگر در اين مســابقه رتبه ای هم کسب نکنم 
اما همین که توفیق حضور در اين طرح را داشتم خدا 
را شاکرم و تنها مطالعه اين کتاب ارزشمند مرهمی بر 
مشــکالت زندگی من بوده است و شهید هادی شهید 
زنده ای است که برای حل مشکالتم و درد دل از ايشان 

کمک می گیرم.«
***

»آشــنايی من با شــهید بی مزار ابراهیم هادی از 
نظر من يک چیزی فراتر از معجزه بود...! معجزه ای که 
بــه من آموخت فضای مجازی و رنگ لباس و مدهای 
امروزی مهم نیستند بلکه آنچه در اين جامعه مهم است: 
ازخودگذشتگی، انسانیت، رشادت و مروت است.من؛ اين 

بنده حقیر در برابر همه کسانی که همانند شهید ابراهیم 
هادی هستند سر خم می کنم و با افتخار اين شهید را 
الگوی اخالق عملی خود معرفی می کنم...! من خودم 
را خوب می شناســم از حاال به بعد اين شهید را برادر 
خودم می دانم و هر موقع که ياد عدد 26 يا همان قطعه 
26 افتادم فاتحه ای برای همه شهدای گمنام می خوانم. 
به قول رزمنده ها در جبهه گیالن غرب ابراهیم فراتر از 
رزمنده ای است با خصائص پوريای ولی!من با خواندن 
اين کتاب دلباخته اين جمله شــده ام: »شهید ابراهیم 
هادی گمنام و غريب همانند مادرش حضرت زهرا)س( 

در فکه مانده تا خورشیدی باشد برای راهیان نور.«
***

»بايد خدا را شــاکر باشم که سعادت مطالعه اين 
کتاب نصیبم شد تا بتوانم با الگو قرار دادن شهید کمی 
از بــار گناهانم را کم کنم و در زندگی از رفتار و منش 

ايشان استفاده کنم. «
***

»کتاب ســالم بر ابراهیم نوعی ابزار هدايت کننده 
برای من بود به گونه ای که راه را همچون چراغی فروزان 
برای من روشن ساخت و فانوسی بود که در ظلمات از 

آن استفاده کنم. «
***

»خواندن اين کتاب دريچه ای ديگر که برای من هم 
بود باز کرد سعی خواهم کرد راه ايشان را ادامه دهم و 
در اعمال و رفتار مثل ايشان باشم از جمله اينکه تصمیم 
دارم هر جمعه شــب به زيارت حضرت عبدالعظیم)ع( 

رفته و دعای کمیل را ترک نکنم.«
***

»به قول داش مشــتی های امــروزی: هیچ وقت 
فراموشــت نمی کنم داش ابراهیم. توخیلی چیزارو به 
من ياد دادی. اينکه چه جوری میتونم پیش امامان و 

خداوند محبوب باشم.

اين کتاب خیلی چیزا رو بهم آموخت. کاری کرد 
که نزديک بشم به خدا، بتونم نمازمو اول وقت بخونم. 
چادرم رو ســر کنم. دختر ناز و لطیفه پس من بايد از 

ارزش خودم به کمک چادر نگهداری کنم. «
***

»از وقتی اين کتاب را خواندم همیشــه موقع اذان 
به ياد شــهید هادی می افتم و سعی می کنم نمازم را 

اول وقت بخوانم.«
***

»بعــد از خواندن اين کتاب خیلی از رفتار، خلق و 
خــو، منش و ديگر صفاتم تغییر کرد به نوعی نتايجی 

از اين کتاب که در زندگی ام بسیار تأثیر گذاشت.«
گفتنی است، متن همه دلنوشته های برگزيده در 
کانال مسابقه کتابخوانی شهید ابراهیم هادی به نشانی 

KETAB109@ منتشر شده است.
در ادامه مروری بر زندگینامه اين شــهید بزرگوار 

می نمايیم. 
زندگینامه شهید

ابراهیم در اول ارديبهشــت سال 1336 در حوالی 
میدان خراسان ديده به جهان گشود. پدرش مشهدی 

محمد حسین به او عالقه خاصی داشت. ابراهیم نوجوان 
بود که طعم تلخ يتیمی را چشید. از آنجا بود که همچون 

مردان بزرگ زندگی را پیش برد.
در سال 1355 ديپلم ادبی گرفت. 

حضور در هیئت جوانان وحدت اسالمی و همراهی و 
شاگردی استادی نظیر عالمه محمد تقی جعفری بسیار 
در رشد شخصیتی ابراهیم موثر بود. در دوران پیروزی 

انقالب شجاعت های بسیاری از خود نشان داد.
او همزمان با تحصیل علم بــه کار در بازار تهران 
مشــغول بود. پس از انقالب در ســازمان تربیت بدنی 
مشغول خدمت و بعد از آن به آموزش وپرورش منتقل 
شد و بعنوان معلمی فداکار به تربیت فرزندان اين مرز 

و بوم پرداخت.
اهــل ورزش بود. بــا ورزش پهلوانی يعنی ورزش 
باستانی شروع کرد. در والیبال و کشتی بی نظیر بود. 

با شــروع جنــگ تحمیلی عازم جبهه شــد و در 
ارتفاعات سر به فلک کشیده بازی دراز و گیالن غرب تا 
دشتهای سوزان جنوب سلحشورانه حماسه آفرينی نمود. 
ابراهیــم در عملیات والفجر مقدماتی، پنج روز به 
همراه بچه های گردان کمیل وحنظله در کانالهای فکه 

مقاومت کردند. 
سرانجام در 22 بهمن سال 1361 بعد از فرستادن 
بچه های باقی مانده به عقب، به درجه رفیع شــهادت 

نائل گرديد. 
خورشیدي براي راهیان نور

در صفحه 222 تا 224 جلد اول کتاب ســالم بر 
ابراهیم به نقل از سعید قاسمي آمده است:

»سال 1369 وقتي که آزادگان به میهن بازگشتند 
بعضی ها هنوز منتظر بازگشت ابراهیم بودند )هر چند 
دو نفر به نام هاي ابراهیم هادي در بین آزادگان بودند( 

ولي امید همه بچه ها نا امید شد. 
سال بعد از آن، تعدادي از رفقاي ابراهیم براي بازديد 

از مناطق عملیاتي راهي فکه شدند.
در اين سفر اعضاي گروه با پیکر چند شهید برخورد 

کردند و آنها را به تهران منتقل کردند.
چند روز بعد رفته بوديم بازديد از خانواده شــهدا. 
مادر شهیدی به من گفت: شما مي دانید پسر من کجا 

شهید شده!؟
گفتم: بله ما با هم بوديم.

پرسید: حاال که جنگ تمام شده نمي توانید پیکرش 
را پیدا کنیــد و برگردانید. با حرف اين مادر خیلي به 

فکر فرو رفتم.
روز بعد با چند تن از فرماندهان و دلســوختگان 
جنــگ صحبت کردم. با هم قرار گذاشــتیم به دنبال 
پیکر رفقاي خود باشــیم، مدتي بعد با چند نفر از رفقا 

به فکه رفتیم.

پس از جست وجوي مجدد، پیکرهاي سیصد شهید 
از جمله فرزند همان مادر پیدا شد.

پس از آن گروهي به نام تفحص شهدا شکل گرفت 
که در مناطق مختلف مرزي مشغول جست وجو شدند.
عشــق به شــهداي مظلوم فکه، باعث شد که در 
عین ســخت بودن کار و موانع بســیار، کار در فکه را 
گسترش دهند. بسیاري از بچه هاي تفحص که ابراهیم 
را مي شــناختند، مي گفتند: بنیان گذار گروه تفحص، 
ابراهیم هادي بوده. او بعد از عملیات ها به دنبال پیکر 

شهدا مي گشت. 
پنج سال پس از پايان جنگ، باالخره با سختي هاي 
بســیار، کار در کانال معروف به کمیل شــروع شــد. 
پیکرهاي شــهدا يکي پس از ديگري پیدا مي شد. در 
انتهاي کانال تعداد زيادي از شهدا کنار هم چیده شده 
بودند. به راحتي پیکرهاي آنها از کانال خارج شــد، اما 

از ابراهیم خبري نبود!
علي محمودوند مســئول گروه تفحص لشگر بود. 
او در والفجــر مقدماتي پنج روز داخل کانال کمیل در 

محاصره دشمن قرار داشت.
علی خود را مديون ابراهیم مي دانست و مي گفت: 
کسي غربت فکه را نمی داند، چقدر از بچه هاي مظلوم 
ما در اين کانال ها هستند. خاک فکه بوي غربت کربال 

مي دهد.
يک روز در حین جســت وجو، پیکر شهیدي پیدا 
شد. در وسايل همراه او دفترچه يادداشتي قرار داشت 
که بعد از گذشت ســال ها هنوز قابل خواندن بود. در 
آخرين صفحه اين دفترچه نوشته بود: »امروز روز پنجم 
اســت که در محاصره هستیم. آب و غذا را جیره بندي 
کرده ايم. شهدا در انتهاي کانال کنار هم قرار دارند. ديگر 
شهدا تشنه نیستند. فداي لب تشنه ات اي پسر فاطمه!«

بچه ها با خواندن اين دفترچه خیلي منقلب شدند و 
باز هم به جست وجوي خودشان ادامه دادند.

اما با وجود پیدا شــدن پیکر اکثر شهدا، خبري از 
ابراهیم نبود. مدتی بعد يکــي از رفقاي ابراهیم براي 

بازديد به فکه آمد.
ايشــان ضمن بیان خاطراتي گفــت: زياد دنبال 

ابراهیم نگرديد؟!
او مي خواســته گمنام باشــد. بعید است پیدايش 
کنید. ابراهیم در فکه مانده تا خورشیدي براي راهیان 

نور باشد.« 
تا خود را نسازیم

 جامعه ساخته نمي شود 
در وصیتنامه شهید ابراهیم هادی آمده است:

»خدايا،  اي معبودم و معشوقم و همه کس و کارم، 
نمي دانم در برابر عظمت تو چگونه ســتايش کنم ولي 
همین قدر مي دانم که هر کس تو را شناخت، عاشقت 
شد و هر کس عاشقت شد، دست از همه چیز شسته و 
به سوي تو مي شتابد و اين را به خوبي در خود احساس 

کردم و مي کنم. 
خدايا عشق به انقالب اسالمي و رهبر کبیر انقالب 
چنان در وجودم شعله ور است که اگر تکه تکه ام کنند 
و يا زير ســخت ترين شــکنجه ها قرار گیرم، او را تنها 

نخواهم گذاشت.
و بــه عنوان يک فردي از آحاد ملت مســلمان به 
تمامي ملت خصوصاً مســئولین امر تذکر مي دهم که 
همیشــه در جهت اســالم و قرآن بوده باشید و هیچ 
مســئله و روشي شــما را از هدف و جهتي که داريد، 

منحرف ننمايد. 
ديگر اين که سعي کنید در کارهايتان نیت خود را 
خالص نموده و اعمالتان را از هر شرک و ريا، حسادت 
و بغض پــاک نمايید تا هم اجر خــود را ببريد و هم 
بتوانید مسئولیت خود را آن چنان که خداوند، اسالم و 
امام مي خواهند، انجام داده باشید اين را هرگز فراموش 
نکنید تا خود را نسازيم و تغییر ندهیم، جامعه ساخته 

نمي شود.«


