السالم) :
امیراملومنین علی(علیه ّ
امــام زمــان (عــج) بــا ایــن رشط بیعــت مــی کنــد کــه در امانــت خیانــت نکننــد،
پــاک دامــن باشــند ،اهــل دشــنام نباشــند ،کســی را بــه ناحــق آزار ندهنــد ،ســاده
زیســت باشــند و بــر مرکــب هــای گ ـران قیمــت ســوار نشــوند  ،لبــاس هــای
فاخــر نپوشــند ،بــه یتیــان ســتم نکننــد  ،دنبــال شــهوت رانــی نباشــند ،رشاب
ننوشــند  ،بــه پیــان خــود عمــل کننــد ،ثــروت و مــال را احتــکار نکننــد و  ...در
راه خــدا بــه شایســتگی جهــاد مناینــد.
(منبع  :املالحم و الفنت  ،ص )149

امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

خــود ایــن انتظــار ،فــرج اســت؛ خــود ایــن انتظــار ،دریچـهى فــرج اســت ،امیدبخش
اســت ،نیروبخــش اســت؛ از احســاس بیهودگــى ،از احســاس ضایــع شــدن ،از
نومیــدى ،از گیــج و گمــى نســبت بــه آینــده جلوگیــرى میکنــد؛ امیــد میدهــد ،خــط
میدهــد .مســئلهى امــام زمــان (ســام اللــه علیــه) ایــن اســت و امیدواریــم کــه
خــداى متعــال مــا را بــه معنــاى واقعــى کلمــه از منتظـران قـرار بدهــد و چشــم مــا
را بــه تح ّقــق ایــن وعــدهى الهــى روشــن کنــد.
بیانات در دیدار پژوهشگران موسسه دارالحدیث 93/3/21

از نظــر سياســت هــاي کلــي ،کشــور بايــد بــه
ســمت افزايــش جمعيــت حرکــت کند.البتــه بــه
نحــو معقــول و معتــد.
دليل:
 .1کشــور ،بــا توجــه بــه ظرفيــت طبيعــي
و جغرافيــاي سياســي ،جمعيــت بيشــتري را
ميطلبــد .
 .2اهميــت مســئله نمــاي جــوان کشــور و
جلوگيــري از پيــر شــدن جمعيــت کشــور.
 .3مبانــي اســامي و تفکــر اســامي روشــن
و واضحــي در خصــوص افزايــش جمعيــت (بــا
توجــه بــه وضعيــت جغرافيــاي سياســي منطقــه
و کشــور) وجــود دارد.
جمعيــت را جـ ّدى بگيريــد؛
توصيــه مســئلهى
ّ
جمعيــت جــوان كشــور دارد كاهــش پيــدا ميكند.
ّ
يــك جايــى خواهيــم رســيد كــه ديگــر قابــل
جمعيــت از آن
عــاج نيســت .يعنــى مســئلهى
ّ
مســائلى نيســت كــه بگوييــم حــاال ده ســال
ديگــر فكــر ميكنيــم؛ نــه ،اگــر چنــد ســال
بگــذرد ،وقتــى نســلها پيــر شــدند ،ديگــر قابــل
عــاج نيســت.
اينهــا را بايســتى مســئولين كشــور بجــد نــگاه
كننــد و دنبــال كننــد.
فرزنــدآورى يكــى از مهمتريــن مجاهدتهــاى
زنــان و وظائــف زنــان اســت؛ چــون فرزنــدآورى
در حقيقــت هنــر زن اســت.
فرزنــدآورى يــك مجاهــدت بــزرگ اســت .مــا
بــا خطاهائــى كــه داشــتيم ،بــا عــدم دقتهائــى
كــه از ماهــا ســر زده ،يــك بره ـهاى در كشــور
مــا ،متأســفانه ايــن مســئله مــورد غفلــت
قــرار گرفــت و مــا امــروز خطراتــش را داريــم
مىبينيــم .در واقــع ايــن هنــر زنهــا اســت.
اگــر چنانچــه مــا اينهــا را در جامعــه بــه
دســت فراموشــى نســپريم ،آن وقــت پيشــرفت
خواهيــم كــرد.
عامــه مــردم ،بعضــي هــا متديننــد ،بعضــي
هــا متعبدنــد ،وقتــي گفتــه مــي شــود ،مــي
رونــد ســراغ بــاروري بيشــتر.
خانوادههــا ،جوانهــا ،بايــد توليــد مثــل را زيــاد
كننــد؛ نســل را افزايــش دهنــد .ايــن محــدود
كــردن فرزنــدان در خانههــا ،بــه ايــن شــكلى
كــه امــروز هســت ،خطاســت.
رقــم صــد و پنجــاه ميليــون و دويســت
ميليــون را اول امــام گفتنــد  -و درســت هــم
هســت  -مــا بايــد بــه آن رقمهــا برســيم.
هــر اقــدام و تدبيــرى كــه ميخواهــد بــراى
متوقــف كــردن رشــد جمعيــت انجــام بگيــرد،
بعــد از صــد و پنجــاه ميليــون انجــام بگيــرد.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :

يــا علــى؛ بــه خانــواده خــود خدمــت
نمىكنــد مگــر ص ّديــق يــا شــهيد يــا
مــردى كــه خداونــد خيــر دنيــا و آخــرت
را بــراى او مــى خواهــد.
(بحاراألنوار(ط-بيروت) ج ،101ص)132

امام صادق عليه السالم :

ـق خانــواده
هــر كــس بــه شايســتگى در حـ ّ
اش نيكــى كنــد ،عمــرش طوالنــى
مىشــود.
(كافى(ط-االسالميه) ج ،2ص)105

همــه مــا روزي بدنيــا آمدهايــم و روزي هــم از ايــن
دنيــا ميرويــم .خوشــا بحــال آن كــس كــه پــاك
آمــد و پــاك مــي رود .در ايــن دنيــاي فانــي اگــر شــما
فــردي خــوب باشــيد حتمــا خــوب از دنيــا ميرويــد امــا
مــن بــا ايــن كولــه بــار گنــاه نمــي دانــم چگونــه از دنيا
خواهــم رفــت .اميــدوارم ان شــاء اهلل بــا دعــاي شــما،
ســبكبال بــه عالــم ديگــر رفتــه و از عــذاب قبــر نجات
يابــم .اي دوســتان! فريــب دنيــا را نخوريــد ،زيــرا ايــن
امــر ،مانــع خيــر اخــروي ميشــود .پــس در همــه
حــال ســعيتان بدســت آوردن خيــر اخــروي باشــد.
كالمتــان كالم رهبــر باشــد و از زبــان او بشــنويد،
چــون كالم و زبــان رهبــر ،كالم و زبــان آقــا امــام
زمان(عــج) اســت .پــس هميشــه حامــي و پشــتيبان
رهبــر باشــيد زيــرا دل رهبــر بــه شــما خــوش اســت و

برخــاف عــرف جامعــه ،مجلــس مردانــه عقدمــان در مســجد برگــزار شــد.
ایشــان در مجلــس عقــد زنانــه در بیــن سخنرانیشــان گفتنــد« :هرچنــد
افتخــار میکنــم بــه چنیــن پــدر و مــادری کــه چنیــن مجلســی ترتیــب
دادنــد ،امــا اصــ ً
ا راضــي نيســتم بانــوان ايرانــي كــه شــيعه حضــرت
علــي(ع) و پيــرو فاطمــه زهــرا(س) هســتند بــا چهرههــاي تزیيــن شــده
در مجلسم حاضر شوند».
در ســن  15ســالگی دیپلــم گرفــت ،بعــد از پذیرفتــه شــدن در رشــته
داروســازی بــه هندوســتان رفــت دوره عمومــی را تمــام نکــرده بــود کــه
انقــاب بــه پیــروزی رســید .بــه وطــن بازگشــت ،امــا در جریــان انقــاب
فرهنگــی ،مــدارس و دانشــگاهها تعطیــل شــدند .دانشــگاه را رهــا کــرد و
در ســن  19ســالگی معلــم پرورشــی بچههــای همســن و ســال خــودش
در دبیرســتان شــد .بــا وجــودی کــه کمتــر در خانــه بــود امــا بســیار دقیــق
و نکتــه بیــن عمــل میکــرد .حتــی در مــورد اطرافیــان بــه مــن تذکــر
میدادنــد کــه مثــ ً
ا فالنــی حســاس اســت؛ بایــد نحــوه برخــورد بــا او
اینگونــه باشــد.

همــواره بــراي ســامتي او دعــا كنيــد.
بــه پــدر و مادرتــان احتــرام بگذاريــد و دســت شــان را
ببوســيد ،چــون بــا دعــاي آنــان زندگــي شــما خــوب
خواهــد شــد .بــه روحانيــت احتــرام بگذاريــد ،زيــرا
آنــان حافظــان اســامند .دشــمنان از جدايــي مــردم
و روحانيــت خوشــحال مــي شــوند ،پــس دشــمنان را
پيــروي از روحانيــت ،ناراحــت كنيــد .اگــر ميخواهيــد
از فتنــه آخرالزمــان در امــان باشــيد ،فقــط پشــت ســر
واليــت فقيــه باشــيد .خانــواده شــهدا را فرامــوش نكنيــد
و بــراي آنــان دلگرمــي باشــيد .بــا حضورتــان د رتمامــي
صحنههــا و راهپيماييهــا و شــركت در مراســم دينــي
و مذهبــي ،پشــتيباني خــود را از نظــام اعــان نمــوده و
موجــب يــاس و نــا اميــدي دشــمنان شــويد.
بخشی از وصیتنامه شهید سید محمود موسوی/شهید جنگ پژاک

بيا كه ديده به راه تو شد سپيد ،بيا
به زير بار غمت پشت ما خميد ،بيا
جدايي و رنج تنهايي
ز فرط درد
ّ
دل رميده دمي را نيارميد ،بيا

امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان ولــی فقیــه
و رهبــر جامعــه اســامی همــواره تأکیــد
داشــتنداصالح جامعــه بــدون مهیاکــردن
زمینــه تربیتــی مناســب و پــرورش نســلی
خودســاخته وخداجوامــکان ناپذیراســت.
ازهمیــن رو ،درســیره تربیتــی امــام
خمینــی(ره) ،خانــواده بــه عنــوان محلــی
بــرای تربیــت و پــرورش فکــر و تعالــی
روح انســانی ،از ارزش ویــژهای برخــوردار
اســت زیــرا مبنــای بــروز و ظهورعواطــف
انســانی و رکــن عمــده جامعــه اســت)1(.
ولــی دربیــن نقــش هــای گوناگــون
والدیــن ودیگراعضــای خانــواده ،ایــن
مــادر اســت که ســهم اصلــی و اساســی را
در تربیــت کــودک ایفامــی کنــد تــا بــدان
جــا کــه هیــچ کــس دیگــری ،حتــی پــدر
بــه پــای او نمیرســد .هــم چنیــن دیگــر
کارگــزاران پرورشــی همچــون معلــم و
مربــی بــه هنــگام مقایســه بانقــش مــادر،
جنبــه ثانویــه پیــدا میکننــد .ایشــان
در اینبــاره میفرماینــد« :دامــن مــادر،
بزرگتریــن مدرســهای اســت کــه بچــه
در آن تربیــت میشــود ،آنچــه از مــا در
میشــنود ،غیــر از آن چیــزی اســت کــه
از معلــم میشــنود)2( ».
در بیانــی دیگــر امــام (ره)
میفرمایند«:مادرهــا بیشــتر مســئول
هســتند و مادرهــا اشــرف هستند.شــرافت
مــادری از شــرافت پــدری بیشــتر اســت».
از نظــر امــام (ره) ،زن هنگامــی میتوانــد
بیــرون از خانــه کار کنــد ،کــه بــه
خانــوادهاش آســیبی وارد نشــود.
خانــم (همســرامام) تعریــف میکردنــد
وقتــی دکمــهای از پیراهــن امــام (ره)
میافتــاد ،میگفتنــد :میشــود ایــن
را بدهیــد بدوزنــد؟ نمیگفتنــد :خــودت

بــدوز واحیانــا اگــر روز بعــد دوختــه نشــده
بــود نمیگفتنــد :چــرا ندوختهایــد؟ بلکــه
میگفتنــد :کســی نبــود بیایــد بــدوزد؟
امــام (ره) تــا آخرعمرشــان هرگــز بــه خانم
نگفتنــد« :یــک لیــوان آب بــه مــن بــده»؛
امــام خودبارهــا ایــن کار رابــرای خانــم
انجــام میدادنــد.
فرزندانشــان تعریــف میکردنــد کــه امــام
(ره) بــا آنهــا بــازی میکردنــد ،یعنــی
بعــد از تمــام شــدن درس ،ســاعتی را بــه
بــازی بــا بچههــا اختصــاص میدادنــد
و بدیــن ترتیــب بــه خانــم درکار تربیــت
بچههــا کمــک میکردنــد .امــام ایــن
گونــه بــه پســر و نوههایشــان آموختنــد
کــه از همسرانشــان انتظــار کار نداشــته
باشــند و اگــرکاری کردهانــد محبــت
کردهانــد .البتــه بــه دختــران نیــز توصیــه
میکردنــد کارکننــد.
در ابتــدای عقــد نصیحــت میکردنــد
کــه« :ســعی کنیــد بــا هــم رفیــق باشــید
اگرمــرد هســتی و در بیــرون خانــه هــزار
مســاله داری ،وقتــی بــه خانــه میآیــی،
ناراحتیهایــت را پشــت در بگــذار و
ســعی کــن بــا لطــف و مهربانــی داخــل
خانــه شــوی» .از طــرف دیگــر بــه زن
هــم توصیــه میکردنــد« :توهــم ممکــن
اســت در خانــه خیلــی کارکــرده وخســته
باشــی ،ولــی نبایــد خســتگی خــود را بــه
شــوهرت منتقــل کنــی ،بــه اســتقبالش
بــرو و زندگــی گرمــی بــرای خودتــان
درســت کنیــد)3(».
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همت همت مجنون
حاجی صدای منو میشنوی ؟!
همت همت مجنون
مجنون جان به گوشم !
حاج همت اوضاع خیلی خرابه برادر
محاصره تنگ تر شده
اسیرامون خیلی زیاد شدند اخوی
خواهرا و برادرا را دارند قیچی می کنند
اینجا شیاطین مدام شیمیایی می زنند
خیلی به بچه ها تذکر می دیم ولی انگار دیگه اثری نداره
عامل خفه کننده دیگه بوی «گیاه» نمیده ،بوی «گناه» می ده!
همـت جان!
به خواهرا گفتیم« :پر چادرتون رو حائل کنید تا بوی گناه به دامنتون نشینه»
به برادرا همش میگیم :برادر! «نگاهت» برادر! نگاهت»
حاجی این ترکش های نگاه برادرا ،فقط قلبو میزنه ،آخرش زمین گیر میشن
کمک می خوایم حاجی به بچه ها بگو کمک برسونند ..

براي ديدنت اي آفتاب چرخ كمال!

به اشتياق ،دل از ديده سركشيد ،بيا
در امتداد ره انتظار ،منت َظرا

ز خون منتظران اللهها دميد ،بيا

حق ز مسلخ عشق
هماي روح شهيدان ّ
به عشق ديدن روي تو پر كشيد ،بيا
ز بعد غيبت كبرايت اي امام زمان!

زمانه روز خوشي را به خود نديد ،بيا

كنون كه پنجة قدرت نماي حق ز ازل
به قامت تو قباي فرج ُبريد ،بيا

دو روز عمر اگر فرصت وصال نداد

به گاه دادن جان بر سر «اميد » بيا

کربــای  4لــو رفــت و اوضــاع بــه هــم ریخت.
شــهید و زخمــی زیــاد بــود و مــن پریشــان و
حیــرت زده کنــار رودخانــه ارونــد ایســتاده بــودم
کــه یــک رزمنــده در حــال فــرار از چیــزی بــود
کــه بــه مــن اشــاره کــرد و فریــاد زد :جــی او..
جــی او. ...
مــن مــات و متحیــر مانــده بــودم که ایــن واژه

یعنــی چــی؟ عربیــه؟ التینــه؟ اصــا منظــورش
از ایــن کلمــه چیــه؟ هــر چــه عصبانیــت و
جدیــت آن بنــده خــدا بیشــتر مــی شــد مــن
هــم بیشــتر گیــج مــی شــدم.
حســابی کالفــه شــده بــودم و مــی خواســتم
بــا پرتــاب ســنگ جوابــش رو بــدم کــه
ناگهــدای بــا صــدای زمخــت و گوشخراشــی
در جــا میخکــوب شــدم« :ســلم نفســک»؛
بعــد از مدتهــا اســارت در زنــدان عــراق
تــازه فهمیــدم کــه آن رزمنــده بــه لهجــه
دزفولــی بــه مــن مــی گفــت :بپــر تــو آب،
بپــر تــو آب! یکــی نبــود بگــه آخه اگه قشــنگ
بهــم مــی گفتــی :عراقیــا! بپــر تــو آب .چــی
میشــد؟! مــن هــم  4ســال اســارت نمــی
کشــیدم.

و زمــان در ســال 1311در شــهر قــم تولــد فرزنــدی را ثبــت کــرد
کــه بعــد از آن ،همــه بــه وجــود و زندگــی او«تبــارک اهلل احســن
الخالقیــن» میگفتنــد .وقتــی روی زمیــن گام بــر میداشــت
بــه انــدازهی هــر گامــش زمین«فتبــارک اهلل» میگفــت،
زمان«فتبــارک اهلل» میگفــت ،آســمان بــا نظــاره بــه زندگــی ایــن
مخلوق«فتبــارک اهلل»میگفــت .نامــش را چــه بــا مس ـ ّمی انتخــاب
کردنــد «مصطفــی»؛ آری جــزء برگزیــدگان هــم بــود.
با زمان اگر همراه شویم «مصطفی» را اینگونه مرور میکند:
درســال 1312مهاجــرت بــه تهــران و گذرانــدن مراحــل تحصیــل در
تهــران؛ درســال 1332ورود ایشــان بــه دانشــگاه تهــران ،دانشــکده
فنــی ،رشــته الکترومکانیــک؛ و بعــد از اتمــام تحصیــل درســال 1337
بــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی شــاگردان ممتــاز ،اعــزام بــه آمریــکا،
دانشــگاه تگــزاس و بعــد ،آغازتحصیــات دوره دکتــرا در دانشــگاه
برکلــی؛ رشــته فیزیــک پالســما.
وســالهای دیگــری کــه افتخــارات مصطفــی را در خــود ثبــت
کردنــد؛ مبــارزه سیاســی او علیــه شــاه؛ آغــاز بــه کارش در موسســه
تحقیقاتــی بــل ،عزیمــت بــه مصــر و بعــد از آن بازگشــت بــه آمریــکا
و ســپس ورود بــه لبنــان و ســال  1357بازگشــت به ایــران و انتصاب
در ســمت وزارت دفــاع و بعــد از آن منتصــب شــد نشــان بــه عنــوان
نماینــده ی امــام خمینی(رحمــة اهلل علیه)درشــورای عالــی دفــاع ودر
نهایــت ســالی کــه بزرگتریــن افتخار«دکترمصطفــی چمــران» را در
خــود ثبــت کــرد سال1360شــهادت مصطفــی در دهالویــه.
از مــرور زمــان کــه بگذریــم زمیــن و آســمان هــم خاطرات زیــادی از
مصطفــی دارنــد؛ محمدعلــی مهتــدی ازچمــران آســمانی میگوید:
«بــه بچههــای شــیعه عشــق میورزیــد ،بچههــا هــم او را
دوســت داشــتند ،یــک بــار بــا او بــه جایــی کــه مرکــز نگهــداری
ایــن بچههــا بــود رفتــم ،حومــهی بیــروت؛ بچههــا تــا او را دیدنــد
از اتاقهایشــان بیــرون آمدنــد و از ســر و کــول دکتــر بــاال رفتنــد.
متحیــر مانــده بــودم ،یــک چنیــن شــخصیت علمــی و نظامــی،
دکتــرای فیزیــک پالســما ،رئیــس موسســهی جبــل عامــل؛ چطــور
میتوانــد بــه ایــن بچههــا عشــق بــورزد؟ بــا آنهــا بــازی کنــد و
خــود را هــم ســن آنهــا جلــوه دهــد؟
بــا خــود گفتــم« :کلــی کار داریــم ،وقــت هــم کــم داریــم،
اونوقــت دکتــر خودشــو بــه بــازی بــا اونهــا مشــغول کرده؟»دیگــر

حوصل ـهام ســر رفــت؛ بــه او گفتــم »:چــرا بایــد مــا وقتمونــو اینجــا تلــف
کنیم؟«گفــت »:تمــام زندگــی مــن ایــن بچههــا هســتن ،ســعی کــن تــا
بــا مــن هســتی اینــو فرامــوش نکنــی».
در آن لحظــه معنــی حــرف او را نفهمیــدم ،امــا مدتهــا بعــد فهمیــدم کــه
وقتــی ایــن بچههــا بزرگتــر میشــدند ،دکتــر آنهــا را بــه آموزشــگاههای
نظامــی میبــرد و بــه آنهــا رزم انفــرادی یــاد مــیداد .او آنهــا را (شــبل) بــه
معنــی بچــه شــیر خطــاب میکــرد و تــا وقتــی اســلحه دســت گرفتــن یــاد
ـم و غــم او اعتــای
نمیگرفتنــد ،آنهــا را بــا اســم صــدا نمــیزد .تمــام هـ ّ
شــیعه و پــرورش آنــان بــود و ایــن مهــم را ازابتــدا روی بچههــا انجــام
مــیداد تــا وقتــی بــزرگ شــدند یــک مجاهــد و شــیعهی واقعــی شــوند».
سیروس باد پا از شکوه مصطفی در زمین میگوید:
«خبــر آوردنــد کــه رســتمی در دهالویــه شــهید شــده اســت .دکتــر عالقهی
خاصــی بــه او داشــت .دهالویــه وضعیــت خاصــی داشــت و نمیشــد بــدون
فرمانــده رهایــش کــرد .دکتــر ،مقــدم را بــا خــود بــه دهالویــه بــرد کــه
هــم او را بــه نیروهــا معرفــی کنــد و هــم منطقــه را برایــش توجیــه کنــد.
ســاعت ده صبــح بــود کــه دکتــر رســید؛ بچههــا تــا دکتــر را دیدنــد آمدنــد
دورش را گرفتنــد و بوســه بارانــش کردنــد؛ یادشــان رفتــه بــود کــه عــراق
دارد آتــش روی سرشــان مــی ریــزد .دکتــر بــا تــک تــک بچههــا احــوال
پرســی کــرد .چــای هــم خــورد ،بــا همــان لیوانهــای پالســتیکی کــه
همــه میخوردنــد ،آن هــم نــه داخــل ســنگر بلکــه بیــرون ســنگر ،بــدون
محافــظ و زیــر خمپارههــای شــصت عراقــی.
بعــد از آن شــروع کــرد بــه صحبــت کــردن .مقــداری از روزهــای لبنــان و
کردســتان گفــت و از ایــرج رســتمی حــرف زد .میگفــت« :یــک فرمانــده و
بــرادر خوبــم را از دســت دادم» در همیــن حیــن آتشــی آمــد و دکتــر گفــت:
«پراکنــده شــین».
همــه را وادارکــرد پنــاه بگیرنــد امــا خــودش دوربیــن را برداشــت و رفــت
تــوی دیــده بانــی نشســت .عــراق همینطــور خمپــاره شــصت مــی زد.
یکــی از خمپارههــا خــورد کنــار محافظهــای دکتــر و هــر دوی آنهــا
افتادنــد ،یکــی دیگــر هــم خــورد کنــار دکتــر و مقــدم .یــک ترکــش بــه
ســر مقــدم خــورد و پرگشــود .یکــی هــم خــورد بــه دکتــر و او هــم افتــاد؛
ترکــش خــورده بــود بــه ســر دکتــر امــا هنــوز زنــده بــود.
آمبوالنــس را آوردیــم و دکتــر را داخــل آمبوالنــس گذاشــتیم .همــه بــر
ســر و صورتشــان میزدنــد ،دیگــر دکتــر در بیــن مــا نبــود ،بچههــا زار
میزدنــد .امــا ،..دکتــر بــه آرزویــش رســید ،بــه چیــزی کــه برایــش لحظــه
شــماری میکــرد ،لحظ ـهای کــه میگفــت« :خســته شــدهام ،پیــر شــدهام،
دلشکســتهام ،نــا امیــدم و دیگــر آرزویــی نــدارم؛ احســاس میکنــم ایــن
دنیــا دیگــر جــای مــن نیســت ،بــا همــه وداع میکنــم ،مــی خواهــم فقــط
بــا خــدای خــودم تنهــا باشــم ،خدایــا از عالــم و عالمیــان میگریــزم بــه
ســوی تــو میآیــم»...
مصطفــی چمــران یــک عــارف بــود و عرفانــش را در نیایشهایــش
میتــوان یافــت:
«خدایــا مــن غــم و درد را بــه دوســتی گرفتــم و خــود را بــه آغــوش درد و

شــهید علــی خلیلــی قبــل از نایــل شــدن بــه درجــه رفیــع شــهادت در
گفتگــو بــا خبرنــگار سیاســی خبــر گــذاری فــارس درمــورد درگیــری خود
بــا اشــراری کــه در ســال  90قصــد تجــاوز بــه یــک خانــم را داشــتند
گفت:نیمــه شــعبان دوســال پیــش بــه نظــرم ســاعت دوازده شــب بــود
کــه مــی خواســتیم دو نفــراز دوســتانم رابــه خانــه شــان درخــاک ســفید
برســانم کــه دیــدم پنج،شــش نفــردر حــال اذیــت دو خانــم هســتند وبــه
زور میخواســتند وی راســوار ماشــین کننــد.
وی افزود:دوســتان مــن بــه دلیــل پاییــن بــودن سنشــان جلــو نرفتنــد
امامــن بــه انهاافرادتذکــر دادم وگالویــز شــدیم ویکبــاره چاقویــی کــه
نمیدانــم از کــدام ســو،نثارما شــد.
شــهیدخلیلی بــا بیــان اینکــه چاقــو بــه ناحیــه گردنــم وشــاهرگ خــورده
علــی خلیلــی در ســال 1371در اســتان تهــران متولــد شــد وی بود،اظهــار کرد:مــن همــان جــا افتــادم و آن افــراد نیــز فــرار کردندامــا
تحصیــات خــود را تــا مقطــع دیپلــم ادامــه داد.او از ســنین یکــی از همراهــان مــن کــه موتورســواری بلــد بــود انهــا رادنبــال کــرد
نوجوانــی بــا موسســه فرهنگی-مذهبــی بهشــت آشــنا شــده و وشمارهپالکشــان رابرداشــت.
«بخاطر لبخند آقا رفتم و دفاع کردم»
وارد ایــن مجموعــه ی فرهنگــی شــد.انگیزه و اســتعداد خــوب
او در انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی موجــب شــد خیلــی زود وی میگویــد کــه مــن نیــم ســاعت در خیابــان افتــاده بــودم وماشــینی
بــه یکــی از مربیــان خــوب ایــن موسســه تبدیــل شــود.وی کــه دوسرنشــین داشــت وعــازم شــمال بــود مــن را ســوار کردندوبــه
پــس از اخــذ دیپلــم وارد حــوزه ی علمیــه ی امــام باقر(علیــه اورژانــس فلکــه ســوم تهرانپــارس بردند؛ســاعت دوازده ونیــم بــود کــه
پزشــکان گفتندکــه اگرتــا نیــم ســاعت دیگــر مریضتــان رابــه یــک
الســام) شــد.

شــکنجه انداختــم و قلــب خــود را بــرای پذیــرش دردهــا و غمهــای
ســتمدیدگان بــاز کــردم ،مــن نــا امیــدی و فقــر و تنهایــی را اســاس
زندگــی خــود قــرار دادم تــا دیگــر از هیــچ چیــز و هیــچ کــس انتظــار
و وحشــتی نداشــته باشــم.
خدایــا بــه مــن توفیــق ده کــه جــزء اولیــن شــهدای گلگــون کفــن
تــو بــه خــاک و خــون خویــش بغلتــم و جــان خــود را بــه تــو تســلیم
کنــم ،بــه مــن اجــازه ده کــه هرچــه زودتــر پروانــه وار خــود را در
پرتــو عشــق تــو بســوزانم ،خــوش دارم کــه هرچــه زودتــر از ایــن
دنیــا رخــت بربنــدم و در محضــر عــدل تــو حاضــر شــده بــه لقــای
تــو واصــل گــردم.
خدایــا مــن از دردهــا و رنجهــا شــکوه نمیکنــم ،از بــار مشــکالت
نمیترســم ،از زیباییهــای طبیعــت کــه همــه تجلیــات ذات
بیهمتــای توأنــد خســته و ســیر نشــدهام ولــی صبــرم بــه دیــدار
تــو تمــام شــده و حوصلـهام ســر رفتــه اســت .تــار و پــود قلبــم بــه
مهــر تــو سرشــته شــده ،قلبــم بــه عشــق تــو میتپــد و بــرای
دیــدار تــو بیتابــم»...
برگرفته ازکتاب های :چمران مظلوم بود ،نیایشهای شهیددکترمصطفی چمران.

بیمارســتان مجهــز نرســانید وی جــان بــه جــان افریــن تســلیم مــی کنــد.
دوســتان مــن رابــه بیســت وشــش بیمارســتان دیگــر هــم بردنــد امــا هیــچ
بیمارســتانی مــن را بــه دلیــل اینکــه حالــم وخیــم بــود پذیــرش نمــی کــرد
تــا اینکــه باالخــره ســاعت پنــج در بیمارســتان عرفــان عملــم کردنــد.
وی بابیــان اینکــه ضــارب نیــز بــه دلیــل در اختیــار داشــتن شــماره پــاک
اتومبیلــش بــه زنــدان افتــاد گفــت کــه مــدت زیــادی گذشــت ومــا چهــار
الــی پنــج مــاه بعــد بــه دادگاه رفتیــم کــه ســردار نقــدی نیــز حضــور
داشــتند ومــن دیــدم وکیلــی گرفتــه انــد وخودایشــان پیگیــر کارهــا بودنــد.
شــهید خلیلــی افزودنــد:در دادگاه یکــی از آن افــراد بــه ســه ســال زنــدان
وبقیــه نیــز کــه همدســت بودنــد بــه شــصت الــی هفتــاد ضربــه محکــوم
شــدند امــا همــه انهــا بــه قیــد وثیقــه آزاد هســتند!
ایــن شــهید عزیــز معتقــد اســتکه اســم کارش را امــر بــه معــروف نمــی
گــذارد بلکــه آن اقــدام رادفــاع از نامــوس مــی دانــد وبــه گفتــه وی دفــاع
از نامــوس برهــر مســلمانی واجــب اســت.ودر پایــان بــا تاکیدبــر اینکــه جــز
خــدا هیــچ کســی پشــت آدم نیست،خاطرنشــان کرد«:مــن آن موقــع هــم
کــه رفتــم بــا آن افــراد درگیــر شــدم بــه کســی امیــد ندوختــه بــودم بــه
خاطــر لبخنــد آقــا رفتــم و دفــاع کــردم».

هــر چــه زمــان میگــذرد بیشــتر در مییابیــم
راه درســت زندگــی کــردن مــا در ســخنان
معصومیــن (علیهــم الســام) نهفتــه اســت.ماه
شــعبان بهانـهای شــد تــا مــروری کوتــاه داشــته
باشــیم بــر برخــی نــکات تربیتــی مناجــات
شــعبانیه.
دیــدگاه مــا در اینجــا برایــن اســت کــه بســیاری
از آنچــه ائمــه (علیهــم الســام) بــه خداونــد
عرضــه داشــته انــد در نمونــه ای بســیار کوچک
تــر ،در رابطــه فرزنــد بــا پــدر و مــادر جــاری
اســت .از ایــن رو نــکات تربیتــی نابــی در ایــن
ســخنان گنجانــده شــده اســت.
امــام خمینــی (رحمــة اهلل علیــه) مــی
فرمایند»:مــن ندیــده ام در ادعیــه ،دعایــی را
کــه گفتــه شــده باشــد همــه ی امامــان ایــن
را خوانــده اند[،امــا]در دعــای شــعبانیه ایــن
هســت».
ســمع
در فــراز اول مناجــات مــی خوانیــمَ »:و اَ َ
ُدعائــی ا ِذا َد َعوت َ
ُــک :چــون تــو را بخوانــم
دعــای مــرا اجابــت فرمــا».
وقتــی معصــوم علیــه الســام خطــاب بــه
خداونــد چنیــن عرضــه دارد ،یعنــی یکــی از
موثــر مطیــع شــدن فرزنــد نســبت بــه والدیــن
ایــن اســت کــه والدیــن نیــز در پاســخ گویــی
بــه نیــاز فرزنــد اهتمــام بورزنــد.
ـمع ن ِدائــی ا ِذا نا َدی ُتـ َ
ـی
« َو اَسـ َ
ـکَ ،و اَقبِــل َعلَـ َّ
َ
َ
ناجی ُت َ
َ
بــت اِلیــک :هــر گاه تــو را
ک،فقَــد َه َر ُ
ا ِذا َ
نــدا کنــم ندایــم بشــنو و چــون بــا تــو مناجــات
کنــم بــه حالــم توجــه فرمــا کــه مــن بــه
ســوی تــو گریختــه ام»
گاهــی فرزنــدان گالیــه مــی کننــد کــه« :اکثــر
مواقــع مــی خواهــم بــا پــدر یــا مــادرم درد
دل کنــم و یــا مســئله ای را بــا آنهــا در میــان
بگــذارم ولــی انــگار کــه نــه مــرا مــی بیننــد
و نــه صدایــم را مــی شــنوند ،نســبت بــه مــن
بــی توجــه انــد در حالــی کــه مــن تنهــا آنهــا را
تکیــه گاه خــود مــی دانــم وقتــی بــه هــر دلیلــی
مشــغله یــا بــی حوصلگــی بــه مــن اهمیــت
نمــی دهنــد مــن هــم ســفره ی دلــم را پیــش
دیگــری مــی گشــایم».
ایــن در حالــی اســت کــه از مهــم تریــن مســائل
در زندگــی مشــترک اهمیــت دادن بــه فرزنــدان
ا ست .
در فــرازی دیگــر چنیــن مــی خوانیم«:اِلهــی
ا ِن َح َرم َتنــی َف َمــن َذا الَّــذی َیر ُز ُقنــیَ ،و ا ِن
نص ُرنــی :ای خــدا اگرتــو
خَ َذل َتنیف ََمــن َذا الَّــذی َی ُ
مــرا از رزقــت محــروم ســازی دیگــر کــه توانــد
مــرا روزی دهــد؟ و اگــر تــو مــرا خــوار گردانــی
کــه مــرا یــاری توانــد کــرد؟»
فرزنــد نیــز خصوصــا در دوران خردســالی تمــام
هســتی و حتــی روزی و عــزت خــود را وابســته
بــه پــدر و مــادر مــی دانــد؛ پــس اگــر والدیــن از
همــان طفولیــت بچــه را طــوری تربیــت کننــد
کــه عــزت نفــس خــود را حفــظ نمــوده و دســت
نیــاز بــه ســوی هــر کســی دراز نکنــد مــی توان
امیــد داشــت کــه در آینــده نیــز چنیــن فرزنــدی

جــز بــه درگاه خــدای غنــی نیــاز خویــش را
ـرد.
َنبـ َ
در واقــع ریشــه ی بســیاری از زیــاده خواهــی
هــا سرچشــمه در کودکــی دارد ،همــان زمانــی
کــه متأســفانه برخــی والدیــن بــه دلیــل عــدم
آگاهــی نســبت بــه شــیوه ی تربیــت صحیــح
یــا کــم حوصلگــی فرزنــد خــود را بــه هــر چیــز
یــا کــس دیگــری وابســته مــی کننــد.
ـوت َف َمــن
و بــاز مــی خوانیم«:اِلهــی ا ِن َع َفـ َ
ـک بِذلِـ َ
اَولــی مِنــکا تـ َ
ـک :ای خــدا اگــر تــو مــا
را عفــو کنــی کــه از تــو ســزاوارتر بــه عفــو
اســت؟»
مــی بینیــم کــه ائمــه علیهــم الســام کــه
خــود دارای عصمــت انــد از خداونــد طلــب
عفــو و بخششــمی کنند،پــس شایســته اســت
کــه والدیــن عزیــز بــا بــاال بــردن آســتانه ی
تحمــل خــود از خطاهــا و اشــتباهات فرزنــدان
درگذرنــد؛ البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه
گذشــت و بخشــش موجــب شــود فرزنــدان
بــی محابــا اشــتباهات خــود را تکــرار کننــد ،از
ســویی برخــی از والدیــن تنبیهاتــی را در نظــر
میگیرنــد کــه نــه تنهــا اصــاح کننــده نیســت
بلکــه نتیجــه ی ســوء نیــز دارد؛ در کل آنچــه
از ایــن بنــد بدســت مــی آیــد ایــن اســت کــه
فرزنــد همیشــه چشــم بــه کــرم و عفــو پــدر
و مــادر دارد همانگونــه کــه بنــده نســبت بــه
پــروردگار خویــش چنیــن اســت.
َ
نــت اَه ُلــ ُه:
ا
مــا
«اِلهــی َتــ َو َّل مِــن اَمــری
َ
خدایــا بــا مــن آن کــن کــه تــو را شــاید(نه آن
کــه مــرا بایــد)»
بــا انــدک تأملــی در ایــن جملــه در مــی یابیــم
کــه پــدر و مــادر بایــد بــه ایــن دیــده بنگرنــد
کــه بیــش از شایســتگی فرزنــدان بــرای
بخشــش آنــان شایســته ی لطــف ومهرانــد.
پــس بایــد از جمالتــی همچون(چقــدر تحملــت
کنم؟لیاقــت بخشــیدن هــای منــو نداشــتی!
بــازم بدقولــی کــردی؟! ارزش هیــچ یــک از
محبــت هــای منــو نــداری!) پرهیــز کــرد.
راهکارهــای معــدودی کــه بیــان شــد نیــاز بــه
تمریــن و مدیریــت برخــوردی دارد در تمامــی
ایــن هــا فرزنــدان بایــد واقــف باشــند کــه اگــر
پــدر و مــادر مــدارا مــی کننــد دلیــل بــر عــدم
توانایــی آن هــا در برخــورد شــدید نیســت کــه
خــود ایــن جنبــه ی تربیتــی دارد.
در پایــان ســخنی بــا تمــام پــدر و مادرهــای
گرامــی؛ بــرای تربیــت اســامی و صحیــح
فرزنــدان گرچــه مطالعــه ی کتــب خــوب
مؤثراســت ولــی بیــش از آن مســئله ی تــوکل
و توســل مطــرح اســت و قطعــا آنچــه نیــاز
اســت را مــی تــوان بــا تأمــل در قــرآن و ادعیــه
بدســت آورد.
مطالــب ارائــه شــده فهمــی بــه قــدر نمــی ازیــم
مناجــات شــعبانیه بــود .امیــد کــه تمــام عزیزانی
کــه دغدغــه ی تربیــت اســامی فرزنــد خویــش
را دارنــد بــا ســیری در ایــن مناجــات بــه نکتــه
هــای نــاب تربیتــی فراوانــی دســت یابنــد.

جلسـهای داشــتیم .وقتــی که از جلســه برگشــتیم،
شــهید بروجــردی بــه اتــاق نقشــه رفــت و شــروع
بــه بررســی کــرد .ســاعت دوی نیمــه شــب بــود،
میخواســتیم عملیــات کنیــم .قــرار بــود ا ّول
پایــگاه را بزنیــم ،بعــد از مدتــی گفتوگــو هنــوز
بــه نتیجــهای نرســیده بودیــم .بایــد هــر چــه
ّ
محــل پایــگاه مشــخص میشــد ،و ّال
زودتــر
فرصــت از دســت میرفــت و شــاید تــا مدتهــا
نمیتوانســتیم عملیــات کنیــم.
قبــل از نمــاز صبــح بــود کــه از خــواب پریــدم.
بروجــردی آمــد تــوی اتــاق ،در حالــی کــه
چهــرهاش آرامــش خاصــی پیــدا کــرده بــود و از
غــم و ناراحتــی چنــد ســاعت پیــش چیــزی در آن
نبــود .دلــم گواهــی داد کــه خبــری شــده اســت.
رو بــه مــن کــرد و پرســید :نمــاز امــام زمــان(ع)
را چطــور میخواننــد؟
بــا تعجــب پرســیدم :حــاال چــی شــده کــه
میخواهــی نمــاز امــام زمــان(ع) را بخوانــى؟
گفــت :نــذر کــردهام و بعــد لبخنــدی زد .نمــاز
را کــه خواندیــم ،گفــت :بــرو هرچــه زودتــر
بچههــا را خبــر کــن .مطمئــن شــدم کــه خبــری
شــده وگرنــه بــا ایــن ســرعت بچههــا را خبــر
نمیکــرد .وقتــی همــه جمــع شــدند گفــت:
بــرادران بایــد پایــگاه را اینجــا بزنیــم ،همــه
تعجــب کردنــد.
بروجــردی بــا اطمینــان روی نقشــه یــک نقطــه
را نشــان داد و گفــت :بایــد پایــگاه اینجــا باشــد.
فرمانــده ســپاه سردشــت هــم آنجــا بود.بعــد از
بررســی لبخنــدی زد و گفــت :بهتریــن نقطــه
همیــن جاســت ،درســت همیــن جــا ،بهتــر از

اینجــا نمیشــود.
رفتــم ســراغ بــرادر بروجــردی گفتــم :چطــور شــد
محلــی بــه ایــن خوبــی را پیــدا کــردى ،اآلن چنــد
روز اســت کــه هرچــه جلســه میگذاریــم و بحــث
میکنیــم بــه جایــی نمیرســیم .در حالــی کــه
ّ
محــل
لبخنــد مــیزد گفــت :راســتش پیــدا کــردن
ایــن پایــگاه کار مــن نبــود .بعــد ادامــه داد:
شــب ،قبــل از خــواب توســل جســتم بــه وجــود
مقــدس امــام زمــان(ع) و گفتــم کــه مــا دیگــر کاری
از دســتمان برنمیآیــد و فکرمــان بــه جایــی قــد
نمیدهــد ،خــودت کمکمــان کــن .بعــد پلکهایــم
ســنگین شــد و بــا خــودم نــذر کــردم کــه اگــر ایــن
مشــکل حــل شــود ،بــه شــکرانه نمــاز امــام زمــان(ع)
بخوانــم .بعــد خســتگی امانــم نــداد و همــان جــا روی
نقشــه بــه خــواب رفتــم.
تــازه خوابیــده بــودم کــه دیــدم آقایــی آمــد تــوی
اتــاق .خــوب صورتــش را بــه یــاد نمــیآورم .ولــی
انــگار مدتهــا بــود کــه او را میشــناختم ،انــگار
خیلــی وقــت بــود کــه بــا او آشــنایی داشــتم .آمــد و
گفــت کــه اینجــا را پایــگاه بزنیــد .اینجــا محــل خوبی
اســت و بــا دســت روی نقشــه را نشــان داد .بــه نقشــه
نــگاه کــردم و محلــی را کــه آن آقــا نشــان مــیداد را
بــه خاطــر ســپردم.
از خــواب پریــدم ،دیــدم هیــچ کــس آنجــا نیســت.
بلنــد شــدم و آمــدم نقشــه را نــگاه کــردم ،تعجــب
کــردم ،اص ـ ً
ا بــه فکــرم نرســیده بــود کــه در ایــن
ارتفــاع پایــگاه بزنیــم و خالصــه اینگونــه و بــا توســل
بــه وجــود مقــدس امــام زمــان(ع) مشــکل رزمنــدگان
اســام حــل شــد.
مجله موعود /شماره 92

عراقــی هــا ،از بیــن اســیران پیــداش کــرده بودنــد،
آورده بودنــش جلــوی دوربیــن بــرای مصاحبــه .قــد
و قــواره اش ،صــورت بــدون مویــش ،صــدای بچــه
گانــه اش ،همــه چیــز جــور بــود ؛ همانطــور کــه

عراقــی هــا مــی خواســتند.
ازش پرســیدند :قبــل از اینکــه بیایــی جنــگ،
چــه کار مــی کــردی؟ گفــت :درس میخونــدم.
گفتنــد :کــی تــو رو بــه زور فرســتاده جبهــه؟
گفــت :چــی داریــد میگیــد؟!! قبــول نمــی
کردنــد بیــام جبهــه؛ خــودم بــه زور اومــدم؛ بــا
گریــه و التمــاس!
گفتنــد :اگــه صــدام آزادت کنــه ،چــه کار
میکنــی؟ گفــت :مــا رهبــر داریــم ،هــر چــی
رهبرمــون بگــه.
فقــط همیــن دوتــا ســوال رو پرســیده بودنــد
کــه یــک نفــر گفــت :کات!
بــا جــواب هــاش نقشــه عراقــی هــا رو بــه آب
داد.
(کتاب دانش آموز ،مجموعه آسمان مال آنهاست ،ص)49

