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تواضع و فروتنی عباس باور نکردنی بود. همیشه عادت داشت وقتی من وارد اتاق 
می شــدم، بلند می شد و به قامت می ایســتاد. یک روز وقتی وارد شدم روی زانوانش 
ایستاد. ترسیدم، گفتم: عباس چیزی شده، پاهایت چطورند؟ خندید و گفت: »نه! شما 
بد عادت شده  اید؟ من همیشه جلوی تو بلند می  شوم. امروز خسته ام. به زانو ایستادم.« 
می دانستم اگر سالم بود بلند می شد و می ایستاد. اصرار کردم که بگوید چه ناراحتی 
دارد. بعــد از اصرار زیاد گفت: »چند روزی بود که پاهایم را از پوتین درنیاورده بودم. 

انگشتان پاهایم پوسیده است. نمی توانم روی پاهایم بایستم.«
 عباس با همان حال، صبح روز بعد به منطقه جنگی رفت. این اتفاق به من نشان 

داد که حاج عباس کریمی از بندگان خاص خداوند است. 
)راوی: همسر سردار شهید حاج عباس کریمی

فرمانده لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص(( 

تواضعشگفتانگیز

دکترین مقاومت 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیاناتشان در مراسم سی امین سالگرد 
رحلت امــام خمینی)1398/3/14( مطالب مهمی در مورد مقاومت فرمودند که می توان از آن به 

عنوان »دکترین مقاومت« تعبیر نمود:
مقاومت، قدرتمندترین سالح یک مّلت

رهبر انقالب درباره اهمیت مقوله مقاومت فرمودند: »اندیشــه  مقاومت، قدرتمندترین سالِح 
یک ملّت است.«

معظم له در مورد معنا و مفهوم »مقاومت« فرمودند: »معنای مقاومت چیست؟ معنای مقاومت 
این اســت که انســان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق می داند، راه درست می داند، و در 
این راه شــروع به حرکت کند و موانع نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوّقف 
کند؛ این معنای مقاومت است. فرض کنید یک وقت در یک جاّده ای انسان به یک مسیلی برخورد 
می کند، به یک حفره ای برخورد می کند، یا در حرکت در کوهستان که می خواهد مثاًل به قلّه  کوه 
برســد، به یک صخره ای برخورد می کند؛ بعضی ها وقتی که برخورد می کنند به این صخره یا به 
این مانع یا به این دزد یا به این گرگ، برمی گردند، از ادامه  راه منصرف می شــوند؛ بعضی نه، نگاه 
می کنند ببینند راه دور زدن این صخره چیســت، راه مقابله  با این مانع کدام اســت، آن راه را پیدا 

می کنند یا مانع را برمی دارند یا با یک شیوه  عاقالنه از مانع عبور می کنند؛ مقاومت یعنی این.«
مؤلفه های پنجگانه مقاومت

ایشان مقاومت را یکی از مهمترین خصوصیات مکتب، اندیشه و راه امام خمینی معرفی کردند 
و »مؤلفه های مقاومت« از دیدگاه امام خمینی را تبیین و تشریح فرمودند. 

مؤلفه هایی که رهبری برشمردند چنین هستند:
- مقاومت، واکنش طبیعی هر ملّت آزاده و باشــرف در مقابل تحمیل و زورگویی است؛ دلیل 

دیگری الزم ندارد.
- مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، برخالف تسلیم.

- مقاومت البّته هزینه دارد، اّما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینۀ مقاومت.
- اعتماد به وعده الهی در قرآن

- مقاومت یک امر ممکن اســت؛ درســت نقطۀ مقابِل فکر غلط کسانی که می گویند و تبلیغ 
می کنند که »آقا! فایده ای ندارد؛ چطور می خواهید مقاومت کنید؟ طرف، گردن کلفت است، طرف 

قوی است.«
رهبر فرزانه انقالب اســالمی می فرمایند: »به طور کلّی بگویم: هر جا ما ایســتادگی کردیم 
و مقاومت کردیم، توانســتیم پیش برویم؛ هر جا تســلیم شدیم و طبق میل طرف مقابل حرکت 

کردیم، ضربه خوردیم.«
آری هر جا ما مقاومت کردیم و دکترین مقاومت و نسخه ایستادگی را سرلوحه کار قرار دادیم 
ســربلند و مقتدر شدیم اما هر جا به طرف تســلیم در برابر خواسته های دشمنان حرکت کردیم 

ضربه خوردیم و خسارت به بار آمد.
در عرصه هایی همچون نظامی و اجتماعی ملت قهرمان و انقالبی و والیتمدار ایران با تمام قوا 
در مسیر مقاومت و استکبارستیزی حرکت کرده و پیروزی ها و دستاوردهای بسیار و بی شماری به 
ارمغان آمده است اما متاسفانه در عرصه اقتصادی و در عرصه عملکرد برخی مسئوالن و دولتمردان 
ناهماهنگی هایی در این حیطه در سال های اخیر مالحظه نموده ایم به گونه ای که این طیف مذاکره 
و سازش با مستکبران و عقب نشینی در برابرآنان را رویه خود کرده اند که این امر پیامدهای بسیار 
منفی و خسارات هنگفتی به بار آورده است که یکی از آنها گرانی های بی سابقه و چند صد درصدی 

است که حدود یک سال است  گریبانگیر کشور گردیده است.
ریشه مشکالت اقتصادی امروز

با وجود رکود در برجام در نتیجه بدعهدی های مکرر آمریکا و طرف های غربی و تضمین محکم 
نگرفتن دولتمردان ایران و با وجود افشــا شدِن ماهیت و عملکرد شیطانی و به شدت مستکبرانۀ 
دولت ترامپ، متأســفانه باز برخی دولتمردان و جناح های سیاسی مرعوب دشمن آهنگ مخالف 
با دکترین مقاومت - که خواســت حقیقِی ملت و رهبری اســت – می زنند و با بزرگنمایی قدرت 
ظاهری دشمن و نادیده گرفتن اکسیر مقاومت، باز صحبت از مذاکره و توافقات جدید با دشمنان 

می کنند تا آنجا که رهبر انقالب به این طیف چنین هشدار فرمودند:
»خطای بزرگ، این اســت که کســی تصور کند که در مقابل گردن کلفت های عالم نمی شود 

مقاومت کرد، نمی شود ایستاد. من این را یک قدری بیشتر توضیح بدهم؛ چون مطلب مهم و رایج 
و مورد ابتالئی است؛ االن هم ما داریم کسانی را که زیر کسوت روشنفکری و مانند اینها، در روزنامه، 
در کتاب، در سخنرانی، اینجا و آنجا این جور القا می کنند که »آقا! فایده ای ندارد، نمی شود با اینها 
درافتاد، نمی شــود در مقابل اینها ایستاد، باید قبول کنیم«؛ خالصه اش این است که باید سواری 
بدهیم؛ سواری بدهیم و خیال خودمان را راحت کنیم. من عرض می کنم که این نگرش که بگویند 

»ما نمی توانیم«، ... این اشتباه در محاسبه است.«
در عرصه اقتصادی، سالهاست رهبری بر اقتصاد مقاومتی و نگاه به درون تاکید می نمایند ولی 
متأسفانه مسئوالن مربوطه در دولت بر خالف جهت مقاومت شنا کرده اند و فریب لبخند دشمن 
را خورده و امضای جان کری را تضمین دانســته و به دشــمن اعتماد کردند و شدیداً ضربه آن را 
هم خوردند و دردناکتر از همه آنکه هزینه و خســارات این ســوءتدبیر و انحراف آشکار از دکترین 
مقاومت را مردم متحمل گردیدند و در زیر فشــار اقتصادی ناشی از سیاست های غربگرایانه دچار 

مشکالت معیشتی شده اند.     
شرط پیشرفت 

البته خدا را شکر که به تصریح رهبری: »مشکل داریم اّما بن بست نداریم. مهم این است که 
ما در کشور بن بست نداریم.«

الحمدهلل اکنون بن بســت نداریم و راه نجات از مشکالت اقتصادی و رسیده به ثبات و اقتدار 
اقتصادی همان مقاومت اســت و یکی از مهمترین الزامات آن نزدیک نشــدن به دشمن است. به 
فرموده رهبری: »شرط پیشرفت این است که آمریکایی ها نزدیک نیایند. ... باید آمریکایی ها نزدیک 
نشــوند. هر جا آمریکایی ها پا گذاشتند، یا جنگ شــد، یا برادرکشی شد، یا فتنه شد، یا استثمار 
شد، یا استعمار شد، یا تحقیر شد؛ قدم آمریکایی ها قدم نامبارکی است. ]اگر[ نزدیک نشوند، خود 
مــا می دانیم چه جوری رفتار کنیــم؛ کار خودمان را بلدیم، خدای متعال هم توفیق خواهد داد و 

ان شاءاهلل پیش خواهیم رفت.«
به امید آنکه دولتمردان و برخی مسئوالن امیدوار به دشمن دیگر هر چه زودتر با مردم و رهبری 
همدل تر و هم گام تر شوند و هر چه زودتر روزنه خوشبینی به غرب و دل خوشی به لبخند دشمنان 
را ببندند و مقاومت و استکبارستیزی همه جانبه را سرلوحه اعمالشان قرار دهند تا ان شاء اهلل شاهد 

حل مشکالت و پیشرفت و ترقی در عرصه اقتصادی همچون سایر عرصه ها باشیم.   
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مقاومت به روایت والیت

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

یک شهید، یک خاطره

 برای رفتن به مدرسه باید عکس می گرفتم. 
به برادرم گفتم: »باید برای ثبت نام در کالس 

پنجم عکس بگیرم.«
 گفت: »با روسری و چادر عکس بگیر.«

 وقتی عکس را بردم مدرســه معلم آن را 
پاره کرد و من با گریه به خانه برگشــتم. برای 
خواهرم که جریان را تعریف کردم گفت: »برو 
با روسری عکس بگیر و چادر رو روی شانه هات 

بگذار.« همین کار را کردم. وقتی عکس را بردم خانم معلم باز هم مرا دعوا کرد؛ ولی عکس 
را پــاره نکــرد! ظهر که علی اکبر به خانه آمد، گفتم: »دوباره منو دعوا کردن. گفتن نباید به 

مدرسه بروم.«
علی اکبر گفت: »تو به مدرســه برو، من خودم به ایشان تلفن می زنم یا بهش بگو که با 

راهنمایی بیهقی، مدرسه ای که در آن معلم هستم تماس بگیره.«
فردایش که به مدرسه رفتم خانم معلم دوباره با من برخورد تندی کرد. فهمیدم علی اکبر 
هنوز با او صحبت نکرده است، برای همین گفتم: »برادرم از شما خواسته که باهاشون تماس 

بگیرید.«
معلم با عصبانیت شــماره تلفن راهنمایی بیهقی را گرفت و از کالس بیرون زد. وقتی 
برگشت برخوردش عوض شده بود! مرا بوسید و عکس با روسری را هم قبول کرد! نمی دانم 
علی اکبر به معلمی که اصاًل به حجاب توجهی نداشــت چه گفته بود که آنقدر روی او اثر 

گذاشت! بعداً هم که از برادرم سؤال کردم جوابی نداد.
خاطره ای از شهید علی اکبر دهقان از مجموعه کتاب های ایثارنامه
راوی: طاهره دهقان، خواهر شهید

عکسیباروسری
مریم عرفانیان

با همسر شهیدتان و  ابتدا در رابطه 
خصوصیات او بفرمایید؟

همسرم متولد سال 59 بود، در سال 79 در 
گردان 43 رزمی مهندسی امام علی)ع( سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی استخدام شدند و در 
گردان تخریب مشــغول به کار بود و قریب به 
13 ســال در جهت پاکسازی میدان مین در 
مناطق مرزی کشــور از جمله شــمال غرب، 
جنوب و شلمچه و بســیاری از مناطق دیگر 
خدمت می کرد و در سال 92 به عنوان پاسدار 

نمونه انتخاب شده بودند.
خصوصیت بارز شهید برگرفته از حدیثی 
از حضرت زهرا)س( اســت که فرمودند »اگر 
می خواهید اصلح مصلحت ها شــامل حالتان 
بشــود کارتان را با اخالص انجام دهید« و لذا 
یکی از ویژگی های شهید اخالص باالی او بود 
و تواضع و فروتنــی او که زبانزد خاص و عام 
بود، همچنین احترام به والدین، تقید به نماز 
اول وقت و تعادل در دین از دیگر خصوصیات 

شهید بود. 
و  از خودتان و همســرتان بگویید 
با شهید چطور  اینکه فصل آشنایي تان 
رقم خورد و زندگی مشــترکتان از چه 

زمانی آغاز شد؟
خانواده همســرم یکی از همســایه های 
بســتگانمان بود و مــا در حین روابطی که با 
این خانواده داشــتیم، با خانواده شــهید نیز 
تا حدودی آشنا شــده بودیم. در نوروز سال 
79 برای نخستین بار برای عید دیدنی از پدر 
شهید فانوســی که همه به عنوان عموعلی از 
او یاد می کردیم، در منزل ایشان حضور پیدا 
کرده و آنجا محسن را برای بار نخست در حالی 
کــه عفت و حیا از ســرتا پایش نمایان بود با 
لباس های سفید و تمیز و محاسن مشکی دیدم.
پس از نوروز آن ســال به واسطه عروسی 
دختر عمویم خانواده محســن کامال با من و 
خانواده ام آشنا شدند و مرا به محسن پیشنهاد 
داده بودنــد این در حالی بود که من اصال به 
ازدواج فکر نمی کــردم و تنها چیزی که فکر 
مرا درگیر کرده بود، ادامه تحصیل بود. پس از 
این آشنایی، مادر شهید فانوسی مرا از مادرم 
خواســتگاری کرده و پدر و مــادرم به خاطر 
احترامی که برای خانواده آقای فانوسی قائل 
بودنــد، اختالفی با ازدواج ما نداشــتند، ولی 
سپردند به خودم که تصمیم آخر را بگیرم. هنوز 
مردد بودم. خیلی بــا خودم کلنجار می رفتم 
تصمیم بسیار سختی بود. باالخره یک شب دو 
رکعت نماز توسل به حضرت زهرا)س( خواندم 
از خود حضرت زهرا)س( خواستم کمکم کند 

که تصمیم درست را بگیرم.
همان شب خواب عجیبی دیدم. خانمی که 
چهره اش را ندیدم جلو آمد و یک انگشــتر با 
نگین زرد به دستم انداخت. صبح که از خواب 
بیدار شدم حس خوبی داشتم. حس می کردم 
این خواب یعنی باید پیشنهاد ازدواج را قبول 
کنم. بعدها محسن همیشه به شوخی می گفت: 
»مواظب انگشتر زرد رنگ باش«. مادرم موافقت 
من را اعالم کرد. جلســه دوم محسن گفت: 
»فردای همون روزی که اومدیم خونتون رفتم 

رابطه اش با خدا عشق و عاشقی بود
شهیدیکهتاریخعقدوشهادتشیکیشد

شــهید مدافع حرم، نامی است که در این سال ها زیاد آن را شنیده ایم؛ اما هر کدام 
به فراخور شناخت و شــاید حتی گرایش سیاسی خود از آن برداشتی داشته ایم. گاهی 
فقط می دانیم که فردی به سوریه رفته و آنجا به شهادت رسیده و نمی دانیم در ورای این 
عنوان چه سختی هایی نهفته است، نمی دانیم چه سخنان و شاید بهتر باشد بگوییم چه 
نیش زبان هایی به کام این شهدا و خانواده های آنها ریخته می شود، و تنها ایمان راسخ این 
عزیزان است که قدم های آنان را استوارتر از گذشته می کند، نمی دانیم که خانواده های 
شهدای مدافع حرم در این غوغای تبلیغاتی دشمن خارجی و ستون های کج پنجم شان 
در داخل چه خون دل ها می خورند، و فقط باید به خدا پناه برد از آه این عزیزان، آنجا که 

همسر شهید می گوید: »تنها این فکر که خدا شاهد سختی های ماست آرامم می کند.«
نمی دانیم شــهیدان مدافع حریم والیت  با اطالع از همه این مسائل، با وجود عالقه 
فراوان به زن و فرزند و خانواده به چه نگاه عمیق و ایمان خالصی رســیده اند که قدم در 

این راه گذاشته اند و صدالبته که به فرموده مقام معظم رهبری اجر دو شهید را دارند.
آری صفحه فرهنــگ مقاومت این هفته به اســتان همدان  محلــه اعتمادیه به 
سراغ  خانواده ای رفت که شهید گرانقدری به نام محسن فانوسی که پایه و اساس زندگی 
خود را معامله با خدا قرار داده و در این راه حاضر می شود از جگرگوشه هایش بگذرد تا مبادا 
دست نامردان روزگار به حریم اهل بیت)ع( برسد، تا جایی که عکس فرزند خردسالش را از 
خود جدا می کند تا مبادا وابستگی به نازدانه اش مانع انجام وظیفه شود. او کسی است که 
آن قدر شجاعت و صالبت دارد که میدان مین برایش فرقی با دیگر نقاط این کره خاکی ندارد.
آنچه گفته شد تنها گوشه ایست که هزاران حرف نگفته در رابطه با شهید فانوسی و 
در ادامه با خانم سمیرا حمیدی نامدار همسر شهید محسن فانوسی به گفت و گو پرداختم 

تا حرف دیگری از نحوه سلوک شهید چراغ راهمان شود.
اما بی قراری های دختر چهارساله شــهید چه آشناست! انگار جایی و در واحه ای از 
لحظه تاریخ این بی قراری ها را ثبت کرده است، و تاریخ تکرار می شود ...برقراری صلح و 
عدالت پیوسته با جان فشانی ها و آزاد مردی ها به جاست، اینجا سرزمین آزادگی است 
و شاگردان مکتب حسین)ع( رقیه ها دارند!                         سید محمد مشکوهًْ الممالک

گفت وگو با همسر شهید مدافع حرم، محسن فانوسی

مشــهد، همان جا از آقا امام رضا)ع( خواستم 
که ِمهرم رو به دلت بندازه و وقتی بر می گردم 

جواب مثبتت رو بشنوم«. 
در نهایت سال 79 نامزد و در نهم آبان 81 
عقد کردیم و تاریخ شهادت ایشان هم دقیقا 9 
آبان سال 94 بود، یعنی تاریخ عقد و شهادت 
ایشان یکی شد، در این مدت محسن در اکثر 
مواقع در ماموریت بــود و می توانم بگویم ما 
بیشتر از سه سال در کنار هم نبودیم، حتی یک 
هفته بعد از عروسی حدود یک ماه به ماموریت 
رفت، و از همان لحظه بود که سختی های شغل 
محســن آغاز شد. حاصل زندگی مشترک ما 

ایم  زده می شود، حتی خیلی از شهدا را دیده 
که لحظه تولد فرزندشــان باالی سر همسر 
نبودند؛ اما تنها چیزی که می توانم بگویم این 
اســت که جز عنایت خدا که در هنگامه درد 
و مشکالت به داد انسان ها می رسد نمی تواند 

نجات دهنده باشد.
من معتقدم خداوند برای لحظه لحظه های 
سخت زندگی به ما اجر خواهد داد و حتی در 
مواقعی شده که به حدی نبود محسن مرا آزار 
داده کــه تنها خداونــد و اینکه او بیننده این 
لحظات است من را آرام کرده، و همین برایم 
کافی اســت، و به نظر من همه این مشکالت 
باعث می شود ایمان ما محک بخورد، مخصوصا 

در این شرایط سخت زندگی.
ســختی های که حضرت زینب)س( در 
مقابله با ابن زیاد کشیدند و فرمودند »ما رایت 
اال جمیال« من چیزی جــز زیبایی در کربال 
ندیدم نویدی است برای همه؛ البته داشتن صبر 
و استقامت ایشان کار هر شخص عادی نیست 
و توکل، ایمان قوی می خواهد. حرف محسن 

که گفت در تمام مشکالت با خدا 
جواب شما به کسانی که منتقد حضور 
مدافعین حرم در سوریه هستند چیست؟

بنده گاهی اوقات به این نتیجه می رسم که 
خدا در مواردی دست روی بعضی از بندگانش 
می گذارد تا چراغ راهی برای سایر مردم باشند. 
شــهدای مدافع حرم نماد هایی هستند تا به 
مــا بیاموزند هر کدام از مــا می توانیم در هر 
موقعیتی که هســتیم شرایط ظهور حضرت 
ولی عصر)عج( فراهم کنیم.شهدای مدافع حرم 
با آگاهی کامل قدم در این راه برداشتند و لذا 
کســانی که معتقدند شهدای ما بدون آگاهی 
این مسیر را رفته اند سخت در  اشتباه هستند، 
چرا که شهدا باید به مقام یقین برسند تا جان 
را فدا کنند و مطمئنا راه شهدا بی ثمر نمی ماند.

دشمنان داخلی ما می گویند جان دادن در 
کشور های دیگر فایده ندارد، در جواب چنین 
روشن فکرانی باید گفت براساس چنین طرز 
تفکری شــهدای انقالب اسالمی ما نیز مسیر 
 اشــتباهی رفته اند. شــهدای مدافع حرم در 
مســیر دفاع از حریم اهل بیت قدم برداشتند 
حریمی که اگر دفاع نمی شد امنیت ملتی از 
 بین می رفت، مسئله ای که دیگر قابل جبران 

نبود.
درســی که شــهدای مدافع حــرم به ما 
دادند وصیت ها و دست نوشته های آنان است 
کــه به عنوان مثال محســن در وصیت خود 
نوشــته بود که در هر مقام و منزلتی هستیم 
بندگی خدا کنیم، یعنی حواســمان باشد در 
هــر زمانه ای هر چیزی اتفاق می افتد امتحان 
الهی اســت. به فرموده مقــام معظم رهبری 
شــهدای مدافع حرم اجر دو شهید را دارند، 
معتقدم قطره قطره خون شــهدای ما ارزش 
دارد، ما االن ارزش کار شــهدای مدافع حرم 
را نمی دانیم، چون در رفاه هستیم، در صورتی 
که بسیاری از کشورها چنین شرایطی ندارند. 
کشــورهایی همچون عراق و سوریه که تمام 
مشــکالت آنها ثمره بی امنیتــی و بی والیتی 
آنها اســت، والیتمداری درس بزرگی اســت 
 چون اگر باشــد تمام مشــکالت حل خواهد 

شد.
بعد ایام انتخابات یک نفر با خانه ما تماس 
گرفت و بــه محمد مهدی گفت دیدی پدرت 
بیخود رفــت؟ دیدی مــا در انتخابات پیروز 
شدیم؟! او هم در جواب گفت این شما هستید 

که ضرر کرده اید نه ما. 
محمد مهدی بیش از سن و سال خودش 
می فهمد و درک باالیی دارد. مدتی پیش در 
حــرم امام رضا)ع( از خدا خواســته بود یک 
شهید گمنام را به او نشان دهد، شب در خواب 
می بیند که شهید گمنامی کنارش است، وقتی 
پارچه را کنار می زند عکس پدر را می بیند. و 
من فکر می کنم این خواب نشــان از این دارد 
که محسن خیلی غریب است، حتی قبر محسن 
تک و تنهاســت، او همیشه می خواست مانند 

حضرت زهرا)س( غریب باشد. 
محســن در دّره مراد بیگ به دنیا آمد و 
قبل از شهادت خود پیگیر این بود که شهید 
گمنامی آنجا به خاک سپرده شود، ولی خودش 
همان جا به خاک سپرده شد و در واقع منش 

شهدای گمنام را داشت.
پاسخ شــما به کسانی که می گویند 
مدافعــان حرم برای مادیــات رفته اند 

چیست؟
خطاب به کســانی که پا روی خون شهدا 
می گذارند باید بگویم ارزش کار مدافعان حرم 
قابل معاوضه با هیچ ثروت دنیایی نیست. قیمت 
دلتنگی های بچه های مدافع حرم چقدر است؟ 
قیمت بی پناه شدن همسران جوان و مادران 
پیری که عصای دستشان را از دست داده اند 
چقدر می شــود؟ آیا تو حاضری در خانه ای از 
جنس طال ســاکن شــوی اما تمام خوشی و 
امید زندگی ات را از تو بگیرند. باالترین بهای 
شهادت کســب رضای خدا و لبخند رضایت 

امام زمان)ع( است.
آقا چه  با حضرت  ماجرای دیدارتان 

بود؟
خیلی عجیب بود، شب قبل از دیدار من 
خواب عجیبی دیــدم. من قبل از دیدار برای 
یــک برنامه رفته بودیم مالیر، آنجا من گفتم 
خدایا هر کســی هر حاجتی دارد به او بده، و 
یک ساعت نشد که با من تماس گرفتند گفتند 
دیــدار حضرت آقا می خواهیــد بروید. وقتی 
صحبت دیدار آقا شد به حدی خوشحال بودم 
که گویا محمد دارد برمی گردد، و تنها همین 
دیدار باعث آرامش محمد شد، چون خیلی به 
پدرش وابسته بود و به شدت از لحاظ روحی 
آسیب دیده بود، طوری بود روز ختم محسن 
می گفت مادر بگو کسی روی سرم دست نکشد.

در واقع بزرگ ترین نعمتی که خدا قبل از 
چهلم محســن به ما داد این بود که دیدار با 
حضرت آقا نصیب ما شد. من در آن دیدار به 
آقا عرض کردم که دعا کنید مانند این شهدا 
عاقبت به خیر شوم، و ایشان تنها فرمودند شما 
عاقبت به خیری را در چه می بینید، همسر شما 
شهید شده، آن هم شهید مدافع حرم و شما 
دارید دو فرزند شهید را بزرگ می کنید و بدانید 
که راه عاقبت به خیری جلوی چشمانتان است. 
حال بعد از آن بســتگی به اعمالم دارد و راه 
 برایم باز شده و این بزرگترین نعمت بود برای 

من.
در یک جمله شهید فانوسی را برایمان 

تعریف کنید؟
محسن را من می توانم با پاکی و خلوص 
ایشان معرفی کنم، او مانند طالی خالص نایاب 
بود.بنده خدا را شــکر می گویم که محسن با 
شــهادت از ما جدا شد، چون بهترین آرزوی 
همســرم بــود وگرنه آزار می دید. او عاشــق 

خداوند متعال بود.

نمی دانم الیق بودم که چشم در چشمانم وصیت کردی و برای آخرین بار فرزندانت را به من سپردی 
وگفتی فاطمه را با حجاب زینب گونه ومحمد را با غیرت علی وارانه بزرگ کنم.

نمی دانم حکمت این کار را در چه می دیدی که این بار هم جدا از دوستانت باید مزاری در قطعه ای 
از دیارت در دره مرادبیک برایت فراهم می کردیم آری تو می دانستی در بین مردمی بزرگ شده بودی که 
در چند سال دفاع از ناموس و شرافت و اسالم ناب محمدی  73شهید تقدیم این انقالب کرده اند مردمی 
والیت مدار  و عاشق شهادت، دوستانت وقتی خبر شهادتت را شنیدن همه  اشک فراق در چشمانشان 
حلقه بســت چرا که تو با لبخندت دل هر انسان آزاده ای را سوزاندی وگفتی من ثابت کردم  اِنّی ِسلٌْم 
لَِمْن سالََمُکْم ... تو  اجر  اشک هایت را گرفتی و توحیدی شدی  و برای این کار حتی از عزیز ترین هایت 
فاطمه زهرا و محمدمهدی گذشتی نه به این خاطر که تو وابسته نبودی ، نه  تو عاشق عزیزانت بودی و 
عاشق برای معشوقش به هر آب و آتشی می زند که او در راحتی و آرامش باشد و لحظه ای ترس نداشته 
باشد پس تو رفتی اما افتخاری بر پیشانی عزیزانت شدی که فردای قیامت همه با عزت در پیشگاه حق 
تعالی ســر بلند کنیم و بگوییم هر کدام از ما تکلیفی به دوش داشــتیم ، لحظه ای که یزیدیان زمان در 
پی تکرار عاشــورا  و جسارتی دگر به خیمه بی بی زینب بودند  ما با تمام توان و هستی مان  ایستادیم 
وگوش به فرمان حســین زمانمان و نائب بر حق ولیعصر)عج( سید علی گوش به فرمان شدیم و اجازه 

تکرار عاشورا را ندادیم.    
قلم به دست گرفتم که تا سحر مانده... 

من و نگاه تو وذوق های درمانده...
صدای خنده تو توی قاب عکست هست....

جلوی قاب شما چشم های تر مانده...

دلنوشته همسر شهید محسن فانوسی

شهادتت مبارک!

دو فرزند است که محمد مهدی در سال 85 
و  فاطمه زهرا در سال 92 به دنیا آمد و ایشان 
با وجود اینکه در طول یک ماه تنها یک هفته 
را در خانه بود وظایف خود را به عنوان یک پدر 
در نهایت دقت و به طور کامل انجام می داد، و از 

تعهدات شغلی خود نیز غافل نمی شد. 
زندگــی  آغــاز  لحظه هــای  همــان  از 

شــهادت طلبی در وجود او موج می زد. از روز 
اول هــر ماموریتی که می رفــت با این عنوان 
که این آخرین ماموریت من اســت تصمیم به 

رفتن می گرفت.
از ابتدا زندگی ما گره خورده بود به توسل 
به حضرت زهــرا)س(، به طــوری که همان 
شــب خواســتگاری من خوابی در این رابطه 
دیدم و از طرفی داســتان ارادت محســن به 
حضرت فاطمه)س( سبب شد خداوند دختری 
به ایشان عنایت کند که نامش را فاطمه زهرا 
گذاشــت، محسن شاکر خدا بود و همیشه به 
خودش قول داده بود به او بی احترامی نکند و 

نهایت وظیفه شناسی را در قبالش انجام دهد؛ 
اما هنگامی که برای ماموریت عازم سوریه شد 
عکس فاطمه زهرای یک سال و نیمه را با وجود 

تمام تعلقات بوسید و کنار گذاشت.
من و محســن عقاید یکسانی داشتیم و 
دغدغه ذهن من هم رســیدن به همین مقام 
بود اما پس از عروسی با دلبستگی شدیدی که 
به وی پیدا کرده بودم، همواره استرس شغل 

محسن را داشتم.
با رفتن آقا محسن به سوریه مخالفتی 

نکردید؟
در مشــهد و در کنار باب الجواد نشسته 
بودیم که موضوع رفتن را با من مطرح کردند، 
من نمی دانستم در سوریه جنگی به این بزرگی 
باشــد و این رفتن با رفتن های دیگر متفاوت 
باشــد و لذا گفتم خب به ســالمتی، شما از 
اینگونه ماموریت ها زیاد رفته اید؛ اما در جوابم 
گفت نه این طور نیست، این ماموریت با دیگر 
موارد متفاوت است، در این مورد مسائلی هست 
که می خواهم تو راضی باشی و تمام حواست 
به بچه ها باشد، او به من گفت وقتی پای دفاع 
از حرم و حریم اهل بیت باشــد من به عنوان 
یک نظامی موظف هســتم طبق تعهدی که 
دارم بــروم و از اعتقاداتــم دفاع کنم، من هم 
می دانستم که محسن هیچ وقت خطا نمی کند؛ 
البتــه صحبت در محضر امام رضا)ع( و فضای 
نورانی حرم هم در قانع شدن من بی تأثیر نبود.  

من حاال می فهمم که شــهدای ما که از 
جمله آنها محســن بود به مقام شهود رسیده 
بودند به این معنا که برخوردش با مادر، بچه ها 
و خداحافظی اش با خانواده من و از همه مهم تر 
وصیتی که موقع رفتن کرد نشان از این داشت 

که از شهادت خود آگاه شده است.
وقتی که ما از مشــهد برگشــتیم فاطمه 
زهرا در مســیر مریض شد، او حتی به حدی 
گرمــازده شــده بود که لباس های محســن 
به طور کامل کثیف شد. من گفتم تو ناراحت 
نیستی که لباس هایت کثیف شده؟ در جواب 
گفت: نه من می خواهــم حال که در کنارت 
هســتم زحمت بچه ها روی دوشــم باشد تا 
 وقتی که نیستم تو بتوانی با این موضوع کنار 

بیایی.
از رفتن او به ســوریه نگران نشده 

بودید؟
همان موقع بود که عکس فاطمه زهرا را از 
جیب خود بیرون آورد و بوسید و کنار گذاشت، 
وقتی به او گفتم که تو همیشه عکس بچه ها 
را همراه خــود می بردی، حاال چرا این کار را 

می کنی؟ گفت این دفعه با دفعات دیگر فرق 
می کند، اگر عکس ها همراهم باشد نمی توانم 
ماموریتم را کامل انجام بدهم، من هم با شوخی 
گفتم تو خیلی وقت اســت می گویی شهید 
می شوی، برو ببینم این بار چه می کنی. او هم 
رو به من کــرد و درباره محل مزار و کار های 
 بعد از شــهادتش صحبت  کــرد و حتی آیه 
»اناهلل واناالیه راجعون« را تالوت کرد، من هم 
دیدم حرفی برای گفتن ندارم، تنها به فکر فرو 
رفتم که انگار رفتار محسن با دفعات گذشته 
بسیار متفاوت شده است. به هر حال اصرارش 
ایــن بود که من او را بدرقــه کنم، آن روز او 
خیلی گریه کرد و تمام محاسنش خیس شده 

بود، او رفت و دقیقا 25 روز بعد شهید شد. 
باعث  فکر می کنید چه ویژگی هایی 

شد خود را به مدافعان حرم برسانند؟
بحث شــهادت و شهید با زندگی محسن 
عجین شده بود، او از ابتدای بلوغ با شهدا انس 
گرفته بود و در واقع طلب شهادت از خداوند 

جزء آرزو های او بود.
او یــک تخریــب چــی بــود و مطمئنا 
دغدغه های بســیاری داشت و این دغدغه ها 
تنها مختص میــدان جنگ نبود؛ بلکه هدف 
او رضایت و خواســت خداوند بود. او همواره 
آمــاده خدمت بود، لذا وقتــی بعد از 23 روز 
خدمــت پاهایش را از پوتین در می آورد تاول 
زده بودند و به قول همرزمانش نمی شد پوتین 
تخریب چی را به راحتی در آورد. حتی در طول 
6 ماه که شلمچه بودند می گفت حالل کن و 
توقع نداشــته باش در این مدت به من پولی 

داده بشود.
یکی از دوســتان همسرم می گفت وقتی 
به سوی میدان می رفت پشت پایش مین بود 
و وقتی به او می گفتیــم مراقب مین ها باش 
می گفت اینها دیگر با من دوست شده اند، او از 
مرگ هراسی نداشت و به عقیده من  شجاعت 
محسن سبب شد وارد چنین معرکه ای شود.

راجع به محل و نحوه شهادت ایشان 
اطالعی دارید؟

قبل از اینکه راجع به شهادت وی صحبت 
کنم خوب اســت خاطــره ای از زمان رفتن 
محســن برایتان بگویم. روزی کــه قرار بود 
همسرم به سوریه برود فرد دیگری از دوستان 
خود همراه او نبود و محســن از این موضوع 
ناراحت بود و می گفت نمی شــود که مسافر 
بدون همراه به شهر غریب برود. بعدا فهمیدم 
که در مســیر و داخل اتوبوس شهید بشیری 
را می بینــد، هر دو شــهید از همــدان اعزام 
شــده بودند و دقیقا پروازشان هم با هم بود. 
شــهید بشیری نقل می کرد که وقتی محسن 
مــن را داخل اتوبوس دید خیلی خوشــحال 
شــد، شهید بشیری هم به شوخی به محسن 
 می گوید که یکی از ما باالخره جنازه دیگری را 

برمی گرداند.
دوســتانش می گفتند در مدت 25 روزی 
که آقا محسن در سوریه بوده، سکوت، تواضع 
او و همچنین وظیفه شناســی محسن نسبت 
به نظافت البسه و سرویس بهداشتی ما را به 
تعجب واداشته بود، محسن به حدی فروتن بود 
که در ماموریت ها او را امام جماعت می کردند.

همرزمان شــهید تعریــف می کنند که 
هنگامی که می خواســتند بــه منطقه بروند 

شــهید بشیری و محســن بر سر اینکه کدام 
یک برود بحثشان می شــود، محسن اسلحه 
حسین بشیری را می گیرد و می گوید حسین 
من باید بروم، من نمی توانم بمانم. لذا روز چهلم 
محسن بود که شهید بشیری وقتی پوتین های 
محسن را آورد گفت خانم فانوسی بنده وقتی به 
محمدمهدی و فاطمه زهرا نگاه می کنم خجالت 
می کشــم، من از شما می خواهم دعا کنید تا 
به سالگرد محسن نرسیده من شهید شوم، و 
مدتی نگذشــت که او نیز به محسن پیوست؛ 
لذا اینکه گفته شده کار شهدا به یکدیگر گره 
خورده، درست است. این دو شهید اجر کارشان 

را از حضرت زهرا)س( گرفتند.
و اما راجع به شــهادت آقا محســن باید 
بگویم وقتی ایشان مشغول به پاکسازی منطقه 
بودند، تیری توسط یک تک تیرانداز به پیشانی 
او شــلیک شده و به شهادت می رسد، یکی از 
دوســتانش می گفت محسن لحظات آخر به 
آسمان نگاهی کرد، لبخند زد به پهلو خوابید.

من شــب خاکســپاری محســن خیلی 
ناراحت بودم که او در غربت چگونه جان داده 
است، همان شب خواب دیدم محسن دست 
خــود را به یک آقایی داده که عبایی قهوه ای 
و شالی سبز بر ســر دارد و با لبخند می رود، 
بعد از آن بود که دیگر در همه مراسمات آرام 
بودم و احســاس می کردم من باید حســرت 
 بخــورم چرا که نفهیدم با چه کســی زندگی 

کردم.

هنگامی که خبر شهادت محسن را به 
شما و پدر و مادر شهید دادند چه حالی 

پیدا کردید؟
محســن در طول 25  روزی که رفته بود 
سه چهار بار بیشتر تماس نگرفته بود و مدت 
تماس ها هم در حد سه دقیقه بود که آن هم 
از احواالت من و بچه ها می پرســید، آخرین 
باری که تماس گرفت ظهر جمعه بود. محمد 
و فاطمه داشتند در خانه اذیت می کردند، یک 
لحظه با خودم گفتم خدایا چه می شد من به 
کما می رفتم تا محسن برگردد؟! اعصابم خیلی 
بهم ریخته بود. دقیقا اذان ظهر بود که نشستم 
زیارت عاشورا بخوانم که تلفن زنگ زد، فقط 

گفت سمیرا مواظب بچه ها باش، آنها غیراز تو 
کسی را ندارند، خداحافظ! این را گفت و تلفن 
را قطع کرد، من گفتم محسن چه می گویی؟ 
ولــی دیگر فایده ای نداشــت و تلفن را قطع 
کرده بود. دوســتانش می گویند یک ساعت 
 بعد از تلفن وارد منطقه می شود و به شهادت 

می رسد.
بعد از این تلفن از او بی خبر بودم تا اینکه 
چهارشنبه شب با آقای ناینکدی تماس گرفتم، 
ایشان گفت که جانباز شده است، گفتم خدا را 
شکر عیبی ندارد، من نوکری ایشان را می کنم. 
بعد دیدم یکی یکی دوســتان و همســایه ها 
بــه خانه ما می آیند، مانده بــودم که جریان 
چیســت، بعد یکی از دوستان گفت، تو چند 
سال اســت منتظر چه اتفاقی هستی؟ گفتم 
یعنی چه؟ گفت محسن شهید شده من باورم 
نشــد، رفتم خانه مادرم، دیــدم عمویم آمد 
 آنجا، دســت روی شانه ام گذاشت و گفت بگو 
»انا هلل و انا الیه راجعون« وقتی این را گفت یاد 

حرف محسن افتادم.
بعد از آن اولین دیدار من با پیکر محسن 
در پادگان بود، آنجا انگشــتری محسن را به 
من دادند، روی انگشــتر نوشته بود یا فاطمه 
)س(، رفتم باالی سرش، فکر می کردم با  زهرا
پیکر بدون دست و پای او مواجه می شوم؛ اما 
دیدم بدنش ســالم است و تنها از پیشانی تیر 
خورده است. حس عجیبی بود و بوی عجیبی 
از پیکــر او می آمد، مانند کســی که منتظر 
مســافرش است دلتنگی چند روزه تمام شد؛ 
اما هنگامی که می خواستند او را در قبر بگذارند 

یاد آیه استرجاع افتادم.
آخرین خواســته ام از محسن این بود که 
گفتم دعایم کن که کارم ســخت است بزرگ 
کــردن دو تا بچه آن هم به تنهایی کار خیلی 
سختی است، در طول این سه سال هم نشده 
که من از محســن کمک بخواهم و او به من 

کمک نکند.
دوری آقا محســن را چطور تحمل 

می کنید؟
گفتــن یک ســری از حرف ها خیلی هم 
آسان نیست چون حرف های عجیبی درباره ما 


