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هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن گفت وگو   پدر شهید محسن حججی در 

کرد: کیمیای وطن تبیین  با 

پیام محسِن شهید برای جوانان
که همچون  به مناسبت شهادت شهید محسن حججی 
کرد و با صالبت  کربال جانش را در راه اسالم فدا  سرداران 

گفت وگویی  کرد،  کم نظیر در ایران به پا  نگاهش غوغایی 
ویژه با پدر این شهید عزیز داشتیم...
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سرباِز سیدالشهداء
کیمیای وطن گفت وگو با  همسر شهید در 

محسن به یکبار شهادت 
راضی نبود   

پایین صفحه
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سید اسماعیل شریعتیکیمیای وطن

محســن حججــی، رزمنــده و جهادگــر جــوان و از 
ــی  ــد کاظم ــال مؤسســه شــهید احم اعضــای فع
ــای  ــت تکفیری ه ــه دس ــارت ب ــس از 2 روز اس پ

ــه شــهادت رســید. داعــش در ســوریه ب
ــی مستشــاری  ــه در عملیات ــز ک ــن شــهید عزی ای
نزدیــک مــرز ســوریه بــا عــراق بــه اســارت گــروه 
تروریســتی داعــش درآمــده بــود، پــس از دو روز 
ــوریه  ــری در س ــت های تکفی ــت تروریس ــه دس ب

ــل شــد. ــه فیــض شــهادت نائ ب
نجف آبــادی  اصالتــی  کــه  حججــی  شــهید 

یــک جهادگــر  بــا 25 ســال ســن  داشــت، 
فرهنگــی و از فعــاالن ترویــج و تبلیــغ کتــاب 
بــود و در اردوهــای ســازندگی بــرای خدمــت بــه 
ــرد. او از  ــرکت می ک ــواره ش ــروم هم ــق مح مناط
ــور در مناطــق عملیاتــی دوران  خادمــان راهیــان ن

ــود. ــدس ب ــاع مق دف
عزیــز  شــهید  ایــن  شــهادت  مناســبت   بــه 
ــس از  ــه پ ــینی ک ــه حس ــور و حماس ــن ش و ای
ــا همســر  ــا شــد، ب ــه پ شــهادت وی در کشــور ب
شــهید محســن حججــی گفت وگویــی ویــژه 
ــای همســر شــهید  داشــتیم. مشــروح صحبت ه

ادامــه می خوانیــد. در  را  حججــی 

ــهیدان  ــاالر ش ــرور و س ــر س ــوات ب ــام و صل س
و  علیه الســام  اباعبدهللا الحســین  حضــرت 
ســام و عــرض تبریــک محضــر آقــا امــام زمــان 
ــه ای ــام خامن ــرت ام ــان حض ــر حقش ــب ب و نای

به مناسبت سفر آقا محسن.
 بایــد بگویــم کــه ســفر اولشــان را دو ســال 
پیــش رفتنــد. خیلــی اصــرار داشــتند کــه برونــد. 
داوطلــب بودنــد و بــه شــدت پیگیــر کــه باالخــره 
ــودم، قسمتشــان شــد.  ــاردار ب ــی کــه مــن ب زمان
از مــن خواهــش کردنــد ایــن موضــوع را بــه 
کســی نگویــم تــا مشــکلی در رفتنشــان بــه 
ــوق  ــودم مش ــون خ ــم چ ــن ه ــد. م ــود نیای وج
اصلی شــان بــودم، موضــوع را بــه کســی نگفتــم.

یکــی، دو هفتــه ای کارشــان طــول کشــید. ایشــان 
تــوی ایــن دو هفتــه روزه می گرفتنــد، خیلــی 
ــکلی  ــک مش ــیدند ی ــد، می ترس ــت می رفتن هیئ
بــه وجــود بیایــد کــه نتواننــد بــه ایــن ســفر بروند.
ــوریه  ــه س ــن ب ــر رفت ــه اگ ــد ک ــرده بودن ــذر ک ن
قسمتشــان بشــود، کــف پــای پــدر و مادرشــان را 
ببوســند. آن شــب رفتنــد خانــه پــدر و مادرشــان 
ــیدند و  ــان را بوس ــدر و مادرش ــای پ ــت و پ و دس

ــروم ســوریه.  ــد کــه قســمتم شــده ب گفتن
ــر  ــا صب ــی و ب ــه زیبای ــز ب ــا نی ــبختانه آن ه خوش
خاصــی گفتنــد کــه ان شــاءهللا بــه ســامت بــروی 
و بــه ســامت برگــردی و در راه امــام زمــان شــهید 

بشــوی.
یــک شــب در خــواب دیــدم کــه شــهدای لشــکر 
هشــت خبــر شهادتشــان را دادنــد. گفتنــد کــه بــه 
ــه  ــا ب ــد ت ــوری کن ــد و صب ــور باش ــد صب او بگویی
وقتــش. مــن همیشــه بــه او می گفتــم صبــوری 

ــد. ــش می رس ــن، وقت ک
ــی  ــتم. اتیکت ــودم بس ــم خ ــوهرم را ه ــاک ش س
هــم روی پیراهنشــان بــود کــه نوشــته بــود 
ــک  ــت را ی ــن اتیک ــدی«. ای ــادم المه ــؤن خ »ج
روزی بــا همدیگــر رفتیــم و دادنــد نوشــتند. 
گفتنــد می شــود ایــن را نصــب کنیــد روی لباســم 

ــه.  ــم: بل ــن گفت و م
ــاس  ــود، لب ــه اول اعزامشــان ب ــه چــون مرتب البت
ــری  ــن س ــان ای ــد. ایش ــان داده بودن ــه ایش را ب
کــه آمدنــد برونــد گفتنــد: لبــاس قبلــی خــودم را 
ــال  ــت، بیت الم ــو اس ــا ن ــن لباس ه ــرم. ای می ب

ــد از آن اســتفاده  اســت و کــس دیگــری می توان
ــا  ــرای این ه ــرم، ب ــودم را بب ــال خ ــد م ــد. بای کن

هزینــه شــده. 
بعــد لباسشــان را دادنــد و مــن آن اتیکــت »جــؤن 
خــادم المهــدی« را بــه لبــاس خودشــان دوختــم. 
ــه  ــدم ب ــدم، دی ــان را دی ــس  اسارتش ــی عک وقت

لباسشــان هســت. 
ــن  ــا از ای ــت و آنج ــاپ اس ــد فتوش ــی گفتن برخ
اتیکت هــا اســتفاده نمی شــود تــا اینکــه مــن 
ــه  ــن اتیکــت را مــن خــودم زدم ب ــه، ای ــم: ن گفت

ــش. لباس
ــه بایــد  برخــی می گوینــد پیــام شــهادت را چگون

بــه همســر شــهید گفــت کــه شــوکه نشــود. 
ــر اسارتشــان را خــودم  ــد خب ــب اســت بدانی جال
ــوی  ــاع دادم. ت ــه اط ــه بقی ــدم و ب ــدا خوان ابت
صفحــات مجــازی عکسشــان را دیــدم؛ بعــد 
ــه  ــه بقی ــد و ب ــادرم، آمدن ــدر و م ــه پ ــگ زدم ب زن

ــد.  ــاع دادن اط
متوجــه شــدیم اســیر شــدند و ســاعت 3 بامــداد 
بــود کــه دیدیــم عکســی منتشــر شــده اســت کــه 

شــهید بی ســر شــهادتت مبــارک! 
ــدم. گفتــم  مــن شــوکه شــدم، وقتــی ایــن را دی
ــد  ــدارد. بع ــکان ن ــد دارم، ام ــوز امی ــن هن ــه م ک
چــون آن کانــال دیــد مــن ناراحــت شــدم، محتــوا 
را عــوض کــرد. فکــر می کــرد می دانیــم ســر آقــا 

ــد.  ــدا کرده ان ــن را ج محس
ده دقیقــه بعــد شــد کــه دیدیــم همــه جــا زده انــد 

کــه شــهادت محســن حججــی، شــهید بی ســر.
ــهیدی  ــک ش ــد ی ــد می کردن ــن تاکی ــا محس آق
را بــرای خودتــان انتخــاب کنیــد. شــهید آقــا 
محســن هــم شــهید حــاج احمــد کاظمــی بــود. 
شــهید کاظمــی  بــه   خاصــی  ارادت  ایشــان 
همــه  مــن  می گفتنــد  همیشــه  داشــتند. 
زندگــی ام را مدیــون ایــن شــهیدم. یــک ســفره ای 
پهــن شــد و مــن نشســتم ســر آن ســفره و 

بگیــرم. آن  از  را  شــهادتم  رزق  می خواهــم 
مــن نوشــته بــودم محســن مــن رفــت کــه امــام 
خامنــه ای تنهــا نباشــد. رفــت کــه ایــن را بــه همــه 
ــه ای  ــام خامن ــق ام ــی عاش ــون خیل ــد؛ چ بگوی
دوســت  عجیــب  خیلــی  را  ایشــان  و  بودنــد 
داشــتند. رفــت بــرای اینکــه امــام خامنــه ای تنهــا 

نباشــد. 
مــن از همــه می خواهــم راهــش را ادامــه دهنــد. 
محســن ســرش رفــت کــه روســری نــرود؛ مــن 
خواهــش می کنــم از همــه، محســن خیلــی روی 

حجــاب حســاس بــود. 
ــرای تســای دل  ــم دســت کم ب خواهــش می کن
همســر شــهید، مــادر شــهید، خواهــر شــهید، برای 
این هــا حجابشــان را رعایــت کننــد. دســت کم 

جلــوی آن هــا حجابشــان را رعایــت کننــد. 
دشــمن منتظــر یــک نشــانه  از ماســت کــه شــاد 
بشــود. مــن اصــا دلــم نمی خواهــد دشــمن 
اشــک مــن را ببینــد؛ هــر اشــکی هــم کــه می ریزم 
و هــر اشــکی هــم کــه تــا حــاال ریختــه ام، بــه آن 

ــدف داده ام.  ه
و  زینــب)س(  حضــرت  اشــک هایم  هــدف 

اســارت ایــن بانــوی بــزرگ بــوده اســت. 
مــن یــک داغ دیــده ام و یــک شــهید داده ام 
ــرت  ــی حض ــد؛ ول ــدا کردن ــش ج ــر از تن ــه س ک
زینــب)س( هفتــاد و دو داغ دیدنــد و بعــد رفتنــد 

ــارت.  اس
ــب)س(  ــرت زین ــت؛ حض ــلوغ اس ــن دورم ش م
چــه کســی را داشــتند؟ حضــرت زینــب)س( چــه 
ســختی هایی را کشــیدند؛ مــن بــه همــه گفتــه ام 

بــرای محســن گریــه نکنیــد.
ــه  ــا را ب ــی آق ــان عل ــم فرزندش ــاءهللا بتوان ان ش
ــی  ــم فدای ــان ه ــه ایش ــم ک ــت کن ــه ای تربی گون
شــوند، شــهید شــوند. ان شــاءهللا زندگــی خــودم 

ــود. ــهادت ش ــه ش ــم ب ــرم خت و پس
دربــاره جســد ایشــان، قبــا هــم گفتــه ام جســد 
ــان  ــدر و مادرش ــای دل پ ــرای تس ــن را ب محس
می گویــم بیایــد؛ وگرنــه تــا جســد ایشــان گمنــام 
ــد  ــرا)س( را می بینن ــر روز حضــرت زه اســت، ه
و اگــر بیاینــد، شــاید دیگــر ایــن اتفــاق برایشــان 

نیفتــد.
مــن هرچــه را کــه محســنم دوســت داشــت 
دوســت داشــتم تــا قبــل از اینکــه برونــد ســوریه 
ــود.  ــاآرام ب ــن ن ــون محس ــودم؛ چ ــاآرام ب ــن ن م
همســر مــن بــرای شــهادت تــاش می کــرد 
را  ایــن  شــهادت؛  ســمت  بــه  می رفــت  و 
ــهادتش را  ــر ش ــه خب ــد از اینک ــدم. بع می فهمی

دادنــد، آرام آرام، مــن هــم آرام شــدم.

پیــام مــن بــرای همســرانی کــه نمی گذارنــد 
شوهرانشــان برونــد، فقــط یــک جمله اســت: »در 
ایــن مســیر هیــچ چیــزی جــز زیبایــی نیســت.«

 واقعــا همــان صحبتــی اســت کــه خانــم حضــرت 
ــز  ــزی ج ــه »چی ــد ک ــوده بودن ــب)س( فرم زین

زیبایــی ندیــدم.«
همیشــه یــک عــده ای بــه آقــا محســن می گفتنــد 
ــرای  ــروم ب ــی ب ــدر بگوی ــد این ق ــه نمی خواه ک
ــهید  ــوریه ش ــب)س( در س ــرت زین ــرم حض ح
بشــوم؛ نیــازی نیســت. صبــر کــن بــرای آقــا امام 
ــر  ــان و مؤث ــا بم ــو؛ فع ــهید بش ــج( ش زمان)ع
بــاش و بعــد بــرای امــام زمان)عج( شــهید بشــو. 
آقــا محســن می گفــت: بــه یکبــار شــهادت 
حــرم  بــرای  مــی روم  مــن  نیســتم.  راضــی 
و  می دهــم  را  جانــم  زینــب)س(  حضــرت 
ــرد  ــور ک ــج( ظه ــام زمان)ع ــی ام ــاءهللا وقت ان ش
برمی گــردم و بــاز دوبــاره بــرای امــام زمان)عــج( 

می شــوم. شــهید 
بنــده نیــز کامــا آمــاده بــودم؛ چــون وقتــی 
همســرم را راهــی کــردم بــه ســمت حــرم حضرت 
ــان را  ــرم، ایش ــاع از ح ــرای دف ــب)س( و ب زین
ــه حضــرت زینــب)س( و از خــدا  هدیــه کــردم ب

ــد. ــول کن ــن قب ــه را از م ــن هدی خواســتم ای
ــد:  ــه  می گفتن ــک جمل ــه ی ــن همیش ــا محس آق
ــد.«  ــهادت ندهن ــام ش ــده را ج ــا ش ــرق دنی »غ

ــز  ــک چی ــان ی ــد. ایش ــد و رفتن ــان دل کندن ایش
زیباتــر از زندگی شــان را دیدنــد کــه حاضــر شــدند 

ــه  ــد ب ــد و برون زن و بچــه و دنیاشــان را رهــا کنن
ســوی شــهادت. ایشــان شــهادت را دیــده بودنــد، 

ــد. ــده بودن ــد، زیبایــی را دی ــده بودن خــدا را دی
ایشــان پیــش از اینکــه اســتخدام ســپاه بشــوند 
ــد و  ــام می دادن ــاب انج ــروش کت ــع و ف کار توزی
بعــد از اینکــه اســتخدام ســپاه شــدند، بــه صــورت 
ــب  ــد و جال ــام می دادن ــن کار را انج ــت ای پاره وق
ــار می گذاشــتند  ــه اش را کن ــن اســت کــه هزین ای

بــرای اردوهــای جهــادی.
روی  داشــتند؛  فرهنگــی  دغدغــه  خیلــی 
صحبت هــای حضــرت آقــا مانــور می دادنــد. 
بعضــی شــب ها تــا صبــح بیــدار بودنــد و طراحــی 
مطالعــه  و  می خواندنــد  کتــاب  می کردنــد، 
می کردنــد تــا بتواننــد محتوایــی را در سایتشــان و 

ــد. ــذاری کنن ــان بارگ کانالش
پــس از اســارت و شــهادت ایشــان، یــک حــس 
ــون  ــود؛ چ ــت داده ب ــردم دس ــه م ــه هم ــرور ب غ

ــد.  ــده بودن ــت را در شــهید دی صاب
ــون  ــی ملع ــد آن داعش ــرده بودن ــس ک ــه ح هم
اســیر دســت شــهید شــده و اصــا انــگار نــه انــگار 
آقــا محســن اســیر هســتند؛ چــون مــردم ایــن را 
دیــده بودنــد، یــک حــس غــرور خاصــی داشــتند 
ــد.  ــک می گفتن و هــم اینکــه شهادتشــان را تبری
ــاله را  ــای دوس ــی آق ــم عل ــن بتوان ــاءهللا م ان ش
مثــل پدرشــان و در مســیری کــه پدرشــان قــدم 
ــم و ان شــاءهللا سرنوشــت  ــت کن گذاشــتند، تربی

ــود. ــهادت بش ــه ش ــم ب ــان خت زندگی ش

همسر شهید محسن حججی در گفت وگو با کیمیای وطن:

محسن به یکبار شهادت راضی نبود

عکس : کیمیای وطن
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که »بذلوا مهجهم دون الحسین ؟ع؟« کسانی پیوست  گوش جان شنید و به  در رثای شهید مدافع حرم، شهید محسن حججی، آنکه ندای هل من ناصر حسین ؟ع؟ را با 

یادداشت

نقش آمریکا علیه مقاومت در جریان 
اسارت و شهادت محسن حججی
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بــا حضــور  اســامی  انقــاب  رهبــر معظــم 
و  یوســف  شــهیدان  خانــواده  منــزل  در 
ــور  ــه کش ــد: هم ــد کردن ــی تاکی ــین رحیم حس
و همــه ملــت در درجــه اول مدیــون شــهدا 
شــهدا  خانواده هــای  مدیــون  هــم  بعــد  و 
ــد  ــهدا را بای ــادران ش ــدران و م ــدر پ ــتند. ق  هس

دانست.
ــفر  ــان س ــه ای در جری ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــارت حــرم  ــدس و زی ــه مشــهد مق اخیرشــان ب
در  علی بن موســی الرضا)ع(،  حضــرت  مطهــر 
ــور  ــهدا حض ــای ش ــماری از خانواده ه ــزل ش من
یافتنــد و ضمــن تجلیــل از مقــام شــهدا و صبــر 
ــاه  ــخنانی کوت ــان، در س ــای آن ــار خانواده ه و ایث
بــه نکاتــی در زمینــه مســائل منطقــه و اهمیــت 
آزادســازی حلــب، ارزش کار جوانــان مدافــع 
ــواده شــهدا  ــا خان ــل همنشــینی ب حــرم و فضائ

ــد. اشــاره کردن
 گریه ای همراه با شکر

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در دیــدار بــا خانــواده 
شــهید محمــد برازنــده در پاســخ بــه مــادر شــهید 
ــهادت  ــرای ش ــت ب ــچ وق ــن هی ــت: »م ــه گف ک
ــدان  ــرای فرزن ــه ب ــم؛ بلک ــه نمی کن ــدم گری فرزن
ــه  ــد: گری ــم«، گفتن ــه می کن ــهداء گری سیدالش
کــردن بــرای شــهید هیــچ اشــکالی نــدارد؛ 
گریــه هــم بکنیــد تــا دلتــان آرام بگیــرد، منتهــا 

ــد. ناشــکری نکنی

 همه کشور مدیون خانواده شهدا 
هستند

ایشــان همچنیــن بــا حضــور در منــزل خانــواده 
شــهیدان یوســف و حســین رحیمــی تاکیــد 
کردنــد: همــه کشــور و همــه ملــت در درجــه اول 
مدیــون شــهدا و بعــد هــم مدیــون خانواده هــای 
شــهدا هســتند. قــدر پــدران و مــادران شــهدا را 

بایــد دانســت.
 در مقابل سیاست به فراموشی 

سپردن شهدا، ایستادگی کنید
رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار بــا خانــواده 
شــهیدان ســید مهــدی و ســید هادی مشــتاقیان 
از وجــود سیاســتی بــرای بــه فراموشــی ســپردن 
شــهادت، شــهید و خانــواده شــهید خبــر دادنــد و 
تاکیــد کردنــد: بایــد در مقابــل چنیــن سیاســتی 

ــز کــرد. ایســتاد و خانواده هــای شــهدا را عزی
 آزادسازی حلب همه محاسبات 

آمریکا و سعودی را در منطقه به هم زد

در  حضــور  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
منــزل خانــواده شــهید مدافــع حــرم جــواد 
حلــب  آزادســازی  موضــوع  بــه  جهانــی، 
حلــب  قضیــه  گفتنــد:  و  کردنــد  اشــاره 
محاســبات  همــه  بــود کــه  مهــم  این قــدر 
ســوریه  در  را  غیــره  و  ســعودی   امریــکا، 
و در منطقــه، ۱۸۰ درجــه بــه هــم زد و از بیــن برد 
و باعــث شــد خــون شــهدا هــدر نــرود. ایشــان 
ــدری عظمــت دارد  ــه ق ــاق ب ــن اتف ــد: ای افزودن
کــه نمی شــود بــا تعبیــرات انســانی آن را بیــان 

کــرد.
 عمق تحلیل جوانان 

معجزه انقالب است
بــود،  جنــگ  خودمــان  کشــور  در  روز  یــک 
ــاران  ــول بمب ب ــد، دزف ــاران می ش ــران بمب ب ته
ــا  ــردم ب ــد، م ــاران می ش ــواز بمب ب ــد، اه می ش
ــس  ــگ را ح ــان جن ــت خودش ــت و گوش پوس
می کردنــد؛ خــب یــک عــده ای می رفتنــد - 

ــک  ــد، ی ــه نمی رفتن ــم هم ــان روز ه ــه هم البت
عــده ای می رفتنــد، امــا یــک عــده ای می رفتنــد 
- خانواده هــا صبــر می کردنــد، یــک عــده ای 
ــیدند؛  ــهادت می رس ــه ش ــد ب ــا می رفتن جوان ه
ــا  ــی هــم ب ــود، خیل ــی هــم خــوب ب خــب خیل
ــی  ــام عال ــی مق ــم خیل ــهدا ه ــود، ش ارزش ب
ــی  ــک جای ــی ی ــک جنگ ــروز ی ــا ام ــد؛ ام دارن
وجــود دارد کــه مــردم آن را بــا پوســت و گوشــت 
خودشــان حــس نمی کننــد؛ امــا در عیــن حــال 
می رونــد؛ ببینیــد ایــن خیلــی مهــم اســت. 
می رونــد؛  امــا  را  جنــگ  نمی کننــد  حــس 
می فهمنــد کــه  اینکــه  خاطــر  بــرای  چــرا؟ 
قضیــه چیســت. ایــن عمــق فهــم و ایــن تحلیــل 
درســت قضایــا، ایــن خیلــی چیــز مهمــی اســت. 

ــاب اســت.  ــن معجــزه  انق ای
ایــن انقــاب ایــن جوان هــا را، امثــال ایــن 
ــن  ــا را ای ــدر و مادره ــما پ ــال ش ــم را، امث خان
ــرده.  انقــاب این جــور تربیــت کــرده و پیــش ب

شکســت خوردنی  این جــوری،  انقــاِب  ایــن 
نیســت؛ وقتــی کــه انقــاب این جــور تأثیــر 

می گــذارد. 
امــروز بــه نظــر مــن تعــداد کســانی کــه حاضرنــد 
بــرای خــدا در راه هــای خطرنــاک قــدم بگذارنــد، 
از آن روزی کــه در ایــران در جبهه هــای خودمــان 

جنــگ بــود، اگــر بیشــتر نباشــد، کمتــر نیســت.
 هدفتان انجام تکلیف باشد، نه 

شهادت!
ــاب ســخن  ــر معظــم انقــاب اســامی در ب رهب
کــه گفــت: »هــدف همــه  از حضــار  یکــی 
مــا شــهادت  فرهنگــی  بچه هــای مجموعــه 
ــد؛  ــهادت نباش ــان ش ــد: »هدفت ــت«، گفتن اس
هدفتــان انجــام تکلیــف فــوری و فوتــی باشــد. 
ــی  ــور تکلیف ــه این ج ــت ک ــات هس ــی اوق گاه
بــه شــهادت منتهــی می شــود، گاهــی هــم 
ــه آرزوی  ــود. البت ــی نمی ش ــهادت منته ــه ش ب
شــهادت خــوب اســت، اما هــدف کار را شــهادت 
قــرار ندهیــد. هــدف کار را کار قــرار بدهیــد؛ کاری 
کــه بایــد انســان انجــام بدهــد و بــه آن اهــداف 

ــد.« ــج کار برس نتای
 همنشینی با خانوده شهدا خستگی 

مرا برطرف می کند
خانــواده  بــا  همنشــینی  افتخــار  از  ایشــان 
ــی  ــد: از هم صحبت ــد و افزودن ــز گفتن ــهدا نی ش
احســاس  نه تنهــا  شــهدا  خانواده هــای  بــا 

باعــث می شــود  بلکــه  نمی کنــم،  خســتگی 
ــود. ــرف ش ــم برط ــر ه ــور دیگ ــتگی از ام خس
 شهدای مدافع حرم، چهره درخشان 

اسالم را نشان می دهند
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در دیــدار بــا خانواده 
شــهید مدافــع حــرم محمــد اســدی خطــاب بــه 
ــن  ــد: ای ــرم گفتن ــع ح ــهدای مداف ــواده ش خان
جوان هــای شــما واقعــا دارنــد یــک چهــره 

ــد. ــان می دهن ــام نش ــانی را از اس درخش
 جوانان مؤمن و فداکار، یک گنج 

هستند

ــه اینکــه خوشــبختانه یــک  ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــان مؤمــن  عــده جالــب توجــه عظیمــی از جوان
ــد  ــد کــه حاضرن و فــداکار در کشــور وجــود دارن
ــی  ــول انقاب ــا و اص ــان را در راه ارزش ه جانش
ایــن جوان هــا واقعــا هــر  بدهنــد، گفتنــد: 
کدامشــان یــک گنجنــد، یــک گنجنــد؛ اگــر خــود 
ــر  ــا س ــا این ه ــه ب ــی ک ــا و آن های ــن جوان ه ای
و کار دارنــد، بفهمنــد هــر کــدام یــک گنجنــد کــه 
ــتفاده  ــورد اس ــور م ــده کش ــرای آین ــد ب می توانن
قــرار بگیرنــد؛ بــه شــرطی کــه استعدادهایشــان 

ــه کار گرفتــه شــود. درســت ب

رهبر معظم انقالب از دِین شهدا و خانواده شهدا بر گردن مردم گفتند

همه مدیونند
شهدای مدافع حرم، چهره درخشان اسالم را نشان می دهند

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــته  ــی وابس ــای تکفیری وهاب ــی گروه ه ــی در پ ــت های پ ــس از شکس پ
ــر رزمنــدگان اســام در جبهه هــای مختلــف،  ــه اســتکبار جهانــی در براب ب
گــروه تروریســتی داعــش مرتکــب جنایتــی فجیــع و غیرانســانی شــد که 

در هیــچ قاعــده و قانــون اســامی و حتــی انســانی نمی گنجــد.
مــردم دالور و امــت حــزب هللا، به ویــژه خانــواده شــهید محســن حججــی 
مطمئــن باشــند کــه فرزنــدان دلیــر شــما انتقــام ایــن اقــدام ددمنشــانه 
ــه  ــجره خبیث ــردن ش ــه کن ک ــا ریش ــه همان ــه ک ــی قاطعان ــا تصمیم را ب

وهابیــت و تروریســم از جهــان اســام اســت، خواهنــد گرفــت.
ــه همیــن شــکل در  ــون هــزاران مــورد آن ب ــات  کــه تاکن ــوع جنای ایــن ن
عــراق و ســوریه بــر ضــد امــت مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی بــه وقــوع 
ــی  ــاد و آگاه ــت اتح ــد داش ــر خواه ــه در ب ــه ای ک ــا نتیج ــته، تنه پیوس
بیشــتر عالــم اســامی نســبت بــه هویــت و خباثــت ایــن خــوارج زمــان 
ــان  ــوث وجــود آن ــاک کــردن ســرزمین اســامی از ل ــا را در پ اســت و م

ــود. ــد نم ــر خواه ــر و قدرتمندت مصمم ت
ــاد  ــوگند ی ــدهللا)ع( س ــز راه اباعب ــهید عزی ــن ش ــده ای ــوم بری ــه حلق ب
ــده  ــن غ ــودی ای ــه و ناب ــجره ملعون ــن ش ــب ای ــه از تعقی ــم ک می کنی
ــا آخریــن نفرشــان از پــای  ــاک برآمــده در پیکــر جهــان اســام ت خطرن

ــت. ــم نشس نخواهی
ــا  ــتیم؛ ام ــن راه گام برداش ــد در ای ــه دور از تردی ــم و ب ــدا مصم ــا از ابت م
ــا  ــرد ت ــر ک ــر و جدی ت ــا را جزم ت ــزم و اراده م ــات  ع ــن جنای ــکاب ای ارت
جای جــای اراضــی اســامی را از وجــود بی وجــود پلیدشــان تطهیــر 

ــم. کنی
اینجانــب بــه پــدر، مــادر، همســر و فرزنــد مقــاوم ایــن شــهید بزرگــوار که 
فرزندشــان ماننــد ســاالر شــهیدان امــام حســین)ع( و بــا همــان شــیوه 
ظالمانــه بــه شــهادت رســید تبریــک عــرض می کنــم؛ زیــرا نــام خانــواده 
شــهیدپرورتان بــا خانــدان ســید و ســرور شــهیدان همنــام و قریــن شــد 
و شــهید شــما و مــا ســند افتخــار ایــران اســامی و ســپاه والیــت اســت.

ایــران اســامی در راه آزادی و شــریعت و بــرای نجــات دیــن مبین اســام 
ــبحان  ــدای س ــد و از خ ــم می کن ــمندی را تقدی ــان ارزش ــن قربانی چنی
عاجزانــه طلــب می کنیــم کــه حســن عاقبــت بــا مرگــی همچــون شــهید 

محســن حججــی عزیــز بــرای مــا مقــرر فرمایــد.
هنیئا لک و لکم و عظم هللا اجورنا و اجورکم
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بسم رب الشهداء و الصدیقین
ــد و  ــت و گمراهــی را دریدن ــه حصــار جهال ــی هســتند ک »شــهدا، دالوران
شــعاع خورشــید هدایــت را بــه دورتریــن نقــاط عالــم رســاندند.« )مقــام 

معظــم رهبــری(
بــار دیگــر شــاهین شــهادت بــر شــاخه های اســتوار سبزپوشــی از قافلــه 

پاســداران مکتــب ســرخ عاشــورا نشســت.
ــی  ــروی زمین ــداکار نی ــداران ف ــی از پاس ــن حجج ــهید محس ــدار ش پاس
ســپاه، شــهیدی کــه گلــوی او را همچــون ســرور و ســاالر شــهیدان بریدنــد 
تــا چهــره مصمــم و مقاومــش را از دیــدگان مــردم جهــان بپوشــانند، بــه 

همرزمــان شــهیدش پیوســت.
وقتــی  آفریــدی  باصابتــی  و  زیبــا  محســن عزیــز! چــه صحنــه 
ــی  ــد؛ ول ــگاه می بردن ــه قتل ــه ب ــد و کین ــام حق ــا تم ــو را ب ــزادگان ت حرام
ــه  ــی زد ک ــام وجــود صــدا م ــا تم ــروغ و ســینه ســتبرت ب چشــمان پرف
مــا هماننــد پیشــوایمان حســین بن علــی)ع( تــن بــه ذلــت نمی دهیــم؛ 
ــم  ــه حری ــدن ب ــک ش ــازه نزدی ــی: »اج ــا می گفت ــدار کرب ــد علم همانن

حــرم را نمی دهیــم.«
محســن جــان! بــه تــو اطمینــان می دهــم همرزمانــت در لشــکر ۸ نجــف 
و نیــروی زمینــی ســپاه همان طــور کــه در تمــام صحنه هــا بــرای ایجــاد 
ــا ســر از  ــم حــرم آل عب ــاع از حری ــرای دف ــان و ب ــردم عزیزم ــت م امنی
تــن نشــناخته و شــبانه روز در ایــن راه فــداکاری و دفــاع می کننــد، بــرای 
انتقــام از خــون ســرخ تــو نیــز چشــم نبســته و آن هــا را بــه  ســزای اعمــال 

ننگیــن خــود خواهنــد رســاند.
ــهادت  ــاد و ش ــای جه ــرافراز میدان ه ــدار س ــهادت آن پاس ــب ش اینجان
و مجاهــد عرصه هــای نبــرد را بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری، 
ــک و تســلیت  ــد و همرزمــان آن شــهید تبری ــادر، همســر، فرزن ــدر، م پ
می گویــم و از خداونــد منــان بــرای شــما صبــر و اجــر الهــی درخواســت 

می کنــم.
سرتیپ پاسدار محمد پاکپور
فرمانده نیروی زمینی سپاه

متــن پیــام تبریــک و تســلیت آیــت هللا العظمــی حســین نــوری همدانی 
ــن  ــهید محس ــرم، ش ــع ح ــده دالور مداف ــهادت رزمن ــبت ش ــه مناس ب

ــه ایــن شــرح اســت: حججــی ب
بسم  هللا الرحمن الرحیم؛ کل ارض کربا و کل یوم عاشورا

ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــژه ش ــهدا، به وی ــه ش ــدس هم ــه ارواح مق ــام ب س
ــاب  ــاع از ارزش هــای ن ــرای دف ــار دیگــر ب ــار، ب ــا جوانمــردی و ایث ــه ب ک
بــه عرصــه جهــاد پــا نهادنــد تــا فرهنــگ بــزرگ ایثــار و شــهادت را زنــده 

ــد. ــد و خــواب را از همــه مســتکبران و متجــاوزان بگیرن نگهدارن
ــر و  ــوی صب ــری از بان ــا الگوپذی ــه ب ــان ک ــای آن ــه خانواده ه ــام ب و س
اســتقامت زینــب کبــری ســام هللا علیها حماســه مقاومــت خلــق کردنــد.

ایــن روزهــا شــهادت مظلومانــه و همــراه بــا صابــت شــهید عزیز محســن 
 حججــی توانســت فصــل جدیــدی را از فرهنــگ شــهادت بــاز کنــد 
و مــرز حقیقــت و انســانیت و شــرافت را بــا خباثــت و تکفیــر و آدم کشــی 
ــن آزادی و  ــان دروغی ــه مدعی ــد آنک ــازد. امی ــان س ــان نمای ــه جهانی ب
ــت از  ــوند و دس ــدار ش ــت بی ــواب غفل ــر از خ ــوق  بش ــی و حق دموکراس
ــه  ــی را ب ــر ملت ــت ه ــد و سرنوش ــری بردارن ــای تکفی ــت گروه ه حمای
خــود آنــان واگذارنــد. در خاتمــه ضمــن احتــرام و تکریــم بــه همــه شــهدا 
ــهید  ــهادت ش ــان، ش ــای آن ــرم و خانواده ه ــع ح ــهدای مداف ــژه ش به وی

ــم. ــلیت می گوی ــک و تس ــی را تبری ــن حجج محس

بسم  هللا  الرحمن  الرحیم
ــم َمــن َقضــٰى  ــَه َعَلیــِه َفِمنُه ــُدوا اللَّ ــَن الُمؤِمنیــَن رِجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَه ِم

لــوا َتبدیــًا ــُه َوِمنُهــم َمــن َینَتِظــُر َومــا َبدَّ َنحَب
بــار دیگــر بینــش و بصیــرت جوانــی از تبــار شــهدای کربــا و دســت پرورده 
مکتــب امــام خمینــی)ره( تصویــری پدیــد آورد کــه بــه ســند گویــا و مانــدگار 
رســوایی اســتکبار و مولــود شــوم آن یعنــی تکفیری هــای داعــش بــدل شــد.

آرامــش و اطمینــان خاطــر برگرفتــه از اعتقــاد بــه آرمان هــای اصیــل اســام 
و انقــاب آنچنــان در نــگاه نافــذ و مصمــم شــهید محســن ُحججــی رخ نمــود 

کــه گــواه مــرز روشــن حــق و باطــل شــد. 
ملــت غیــور و قهرمــان ایــران بــه خوبــی واقــف اســت کــه ایــن شــهادت ها 
عامــل اســتمرار حرکــت عزتمندانــه انقــاب و عامــل ثبــات و امنیــت کشــور 
ــن  ــم ای ــازی تکری ــی و مج ــر حقیق ــترده و فراگی ــای گس ــوده و بازتاب ه ب
شــهید عزیــز و ســایر شــهدا، گــواه قدرشناســی و بصیــرت ایــن ملــت فهیــم 

و انقابــی اســت.
ــروزی و  ــه پی ــیدن ب ــا راه رس ــه تنه ــت ک ــن اس ــگان روش ــر هم ــروز ب ام
ــد  ــای بلن ــهدا و آرمان ه ــیر ش ــت در مس ــرت، حرک ــا و آخ ــتگاری در دنی رس

ــت. ــه اس ــت  فقی ــروی از والی ــا پی ــأن ب ــل عظیم الش ــام راح ام
ــات  ــن جنای ــا ای ــه ب ــد ک ــز بدانن ــلمان نی ــای نامس ــی ها و تکفیری ه داعش
و ددمنشــی ها طرفــی نبســته و نه تنهــا نمی تواننــد مانــع شکســت های 
ــزم و اراده  ــه ع ــت شــوند،  بلک ــه مقاوم ــا جبه ــه ب ــی خــود در مواجه پی درپ
ــه انقــاب و راه مقاومــت در ایــران  پوالدیــن انســان های مؤمــن و معتقــد ب
ــی و  ــان آمریکای ــان و ارباب ــت ایش ــع دس ــرای قط ــم ب ــاط عال ــی نق و اقص

ــد. ــد ش ــتر خواه ــر و بیش ــان مصمم ت صهیونیستش
ــن شــهید  ــاوم ای ــال و مق ــد نونه ــادر،  همســر و فرزن ــدر،  م ــه پ ــب ب اینجان
ــه  ــین)ع( ب ــرت اباعبدهللا الحس ــهیدان حض ــاالر ش ــد س ــه مانن ــوار ک بزرگ
ــک  ــت، تبری ــیده اس ــهادت نوش ــیرین ش ــهد ش ــرده و ش ــر ک ــه هللا نظ  وج
و تســلیت می گویــم و از درگاه باری تعالــی اجــر و صبــر برای شــان مســئلت 

ــم.  می نمای
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان

بسم هللا الرحمن الرحیم
جنایــت ظالمانــه و غیرانســانی گــروه تروریســتی داعــش در بــه 
شــهادت رســاندن شــهید حججــی عزیــز، ســند گویــا و مانــدگار دیگــری 

ــد. ــوم آن ش ــود ش ــتکبار و مول از اس
خــون حلقــوم بریــده ایــن شــهید کــه هماننــد ســرور و ســاالر شــهیدان 
ــام پیروزی هــای  ــه شــد، پی ــن ریخت ــر زمی ــه و حســین گونه ب مظلومان
ــک شــدن  ــان و نزدی ــرای مســلمین جه ــه حــق ب ــزرگ توســط جبه ب
ــراه  ــه هم ــت را ب ــه وهابی ــع شــجره ملعون ــل و قط ــه باط ــودی جبه ناب

دارد.
ــوار  ــهدای بزرگ ــه ش ــره هم ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــب ضم اینجان
مدافــع حــرم و عــرض تبریــک و تســلیت خدمــت خانواده هــای 
ــات و امنیــت کشــور  ــان کــه شــهادت عزیزانشــان عامــل ثب بزرگــوار آن
و عــزت اســام و انقــاب و بــاال بــردن بصیــرت ملــت انقابــی اســت، 
شــهادت ســرافرازانه پاســدار غیــور مدافــع حــرم، شــهید محســن 
ــام  ــداه(، مق ــه الف ــا ل ــر )ارواحن ــه حضــرت صاحــب االم حججــی را ب
ــتان  ــهیدپرور اس ــردم ش ــان، م ــه هللا(، همرزم ــری )حفظ ــم رهب معظ
ــر  ــادر،  همس ــدر،  م ــه پ ــژه ب ــاد و به وی ــتان نجف آب ــان و شهرس اصفه
گرامــی و فرزنــد نونهــال ایــن شــهید بزرگــوار تبریــک و تســلیت 
ــرای آن  ــا را ب ــا شــهدای کرب ــد ســبحان حشــر ب ــم و از خداون می گوی
ــم. ــألت می نمای ــدگان مس ــه بازمان ــرای کلی ــر را ب ــر و صب ــهید و اج ش
سید یوسف طباطبایی نژاد
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان

ــی شــهادت ســرافرازانه  ــران طــی پیام ــوری اســامی ای ــش جمه ارت
ــم( را  ــت )ســام هللا علیه ــم اهــل بی ــع حری محســن حججــی مداف

ــک و تســلیت گفــت. تبری
در ایــن پیــام آمــده اســت: ســام و درود بــه ارواح مقــدس شــهدای 
مدافــع حــرم کــه بــا ایثــار و جانفشــانی پــا در عرصــه دفــاع از 
ــار و  ــی ایث ــا فرهنــگ غن ــد ت ــاب اســام راســتین نهادن ارزش هــای ن

ــد. ــده بمان ــهادت زن ش
شــهادت، راهــی نیک فرجــام و منتهــی بــه ســعادت انســان های 
ــا خــون پــاک خــود عــزت و عظمــت نظــام  برگزیــده ای اســت کــه ب

ــد. ــه می کنن ــران را بیم ــامی ای ــوری اس ــدس جمه مق
ــیانه  ــات وحش ــن اقدام ــا از ای ــد نه تنه ــد بدانن ــام بای ــمنان اس دش
ــور، اراده و عــزم  ــن اقدامــات ک ــا ای ــد بســت، بلکــه ب ــی نخواهن طرف
ــت  ــری تقوی ــت های تکفی ــا تروریس ــارزه ب ــان در مب ــلمین جه  مس
ــام و  ــت اس ــاع از حقانی ــلح در دف ــای مس ــتگی نیروه و روح همبس

اهــل بیــت)ع( تقویــت خواهــد شــد.
ــده مخلــص  ــن رزمن ــه، امــا ســرافرازانه ای ــه یقیــن شــهادت غریبان ب
مدافــع حــرم موجــب ارتقــای روحیــه رزم در مبــارزه بــا کفــر و تکفیــر 
و تقویــت همدلــی و یکپارچگــی آحــاد رزمنــدگان اســام بــه زعامــت 
و رهبــری حضــرت امــام خامنــه ای عزیــز )مــد ظلــه العالــی( خواهــد 

شــد.
ــه  ــار و مظلومان ــهادت پرافتخ ــران ش ــامی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ــی  ــه محضــر حضــرت ول ــت را ب ــن و والی ــم دی پاســدار مؤمــن حری
ــری  ــم رهب ــام معظ ــریف(، مق ــه الش ــی فرج ــل هللا تعال ــر )عج عص
)مــد ظلــه العالــی(، ملــت صبــور و بــزرگ ایــران اســامی و خانــواده 
معظــم و معــزز آن شــهید گرامــی تبریــک و تســلیت می گویــد و علــّو 

ــال خواســتار اســت. ــد متع درجــات ایشــان را از خداون

همســر شــهید حججــی پــس از شــهادت وی، پیامــی کوتــاه دربــاره ایــن 
شــهید منتشــر کــرد. متــن پیــام بــه ایــن شــرح اســت:

»همســرم رفــت کــه بگویــد امــام خامنــه ای تنهــا نیســت...رفت کــه بگوید 
هنــوز هــم مــردان خدایــی هســتند...اگر کســی خواســت اشــکی بــرای 
همســرم بریــزد بــه اشــکش هــدف بدهــد. بــرای حضــرت زینــب)س( و 
امــام حســین)ع( گریــه کنــد... همــه زیــر لــب فقــط بگوئیــد امــان از دل 
زینــب )س(... راهــش را ادامــه بدهیــد... دعــا کنیــد خــدا بــه مــن هــم 

صبــر بدهــد...  التمــاس دعــا«

منــار صبــاغ، مجــری تلویزیــون المنــار، طــی پیــام توئیتــری در واکنــش 
بــه شــهادت شــهید محســن حججــی نوشــت: همیشــه ســعی می کــردم 
ــروز  ــا ام ــم؛ ام ــل کن ــش تخّی ــا حســین شــهید و شــمر لعین ــا را ب کرب

دیــدم و بعــد از ایــن خیــال نخواهــم کــرد.

خورشید هدایت مظلوم و باصالبت

کربال از تبار شهدای 

عزت اسالم و انقالب

غریبانه، اما سرافرازانه

وعده انتقامامام تنها نیست

ــن  ــی آخری ــن حجج ــرم، محس ــع ح ــهید مداف ــرات ش ــر خاط در دفت
می کنــد. خودنمایــی  دلنشــین  آهنگــی  بــا  دست نوشــته هایش 

ــن نوشــته  ــش را این چنی ــن جمات ــرات، آخری ــن دفترچــه خاط او در ای
ــارم را گواهــی می دهــد... شــک  اســت: ان شــاءهللا شــهادتم صــدق گفت
نکنیــد و مطمئــن باشــید راه والیــت همــان راه علــی اســت  رهبــر بــر حــق 

ســید علــی اســت ... .

آخرین یادگار

روز عاشورا
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ــه مناســبت شــهادت شــهید محســن حججــی  ب
کــه همچــون ســرداران کربــا جانــش را در راه 
اســام فــدا کــرد و بــا صابــت نگاهــش غوغایــی 
ــا کــرد، گفت وگویــی ویــژه  ــه پ کم نظیــر در ایــران ب

ــز داشــتیم.  ــدر ایــن شــهید عزی ــا پ ب
مشــروح ســخنان پــدر شــهید حججــی را در ادامــه 

می خوانیــد.
مــن پنــج فرزنــد دارم؛ دو پســر و ســه دختــر کــه 

آقــا محســن دومیــن فرزنــد پســرم بــود.
ــام  ــب ام ــدا در مکت ــکر خ ــا ش ــن م ــا محس آق
حســین)ع( بــزرگ شــد؛ یعنــی زمانــی کــه ایشــان 
ــه  ــی ک ــن کتاب ــد، اولی ــب درک کن ــت مطل توانس
خوانــد مقتــل امام حســین)ع( بــود و در همین راه 
بــزرگ شــد؛ چــون در ایــن راه بــود، طبیعتــا اخــاق 

ــود. ــو ب ــارش الگ و رفت
خــدا را شــکر مــا خیلــی از دســتش راضــی 
بودیــم، همــه دوســتان راضــی بودنــد، همــه 
همســایگان راضــی بودنــد. ایشــان زمانــی کــه 
درس می خواندنــد در مؤسســه شــهید کاظمــی 

ــور  ــه ام ــن مؤسســه ب ــد و در ای ــت می کردن فعالی
فرهنگــی مشــغول بودنــد. بعضــی مواقــع نیــز بــه 
اردوهــای جهــادی می رفتنــد کــه در اردوهــای 
جهــادی هــم هرچنــد کارهــای عمرانــی و ســاخت 
و ســازهایی انجــام می شــد و باالخــره مســجد 
ــم  ــا ه ــتر در همان ج ــی بیش ــاختند، ول و... می س

کارهــای فرهنگــی می کردنــد.
آقــا محســن بیشــتر وقتشــان را در اردوهــای 
کــه  گفــت  می شــود  می گذراندنــد.  جهــادی 
ایشــان حــدود هفتــاد درصــد زندگــی اش را در 
ــا مؤسســه  ــا ب ــرد؛ ی ــای فرهنگــی ســپری ک کاره
ــا  ــود ی ــادی ب ــا در اردوهــای جه شــهید کاظمــی ی
ــی  ــه بعض ــود در مدرس ــوز ب ــه دانش آم ــی ک زمان
مواقــع در شــورای دانش آمــوزی ایــن کارهــا را 

ــی داد.  ــام م انج
اولیــن هدفــش هــم در کارهــای فرهنگــی، مکتــب 
ــت از  ــا می رف ــر ج ــی ه ــود؛ یعن ــت)ع( ب ــل بی اه
و  زینــب)س(  از حضــرت  امــام حســین)ع(، 
از حضــرت فاطمــه)س( بــرای مــردم تعریــف 

ــوند.  ــو بش ــردم الگ ــرای م ــا ب ــرد ت می ک
ــد  ــان را ببینی ــای ایش ــم و کلیپ ه ــر فیل ــما اگ ش

متوجــه می شــوید کــه بحثــش همین هاســت 
ــتر  ــردم و بیش ــوی م ــت الگ ــل بی ــب اه ــه مکت ک
ــق هــم شــد؛  ــا شــود. شــکر خــدا موف ــان م جوان
ــرد و  ــام حســین)ع( شــروع ک ــل ام چــون از مقت

ــل رســید. ــه مقت ب
دربــاره اعزامــش بایــد بگویــم ایــن دومیــن اعــزام 
ــی  ــت کس ــه رف ــی را ک ــن اعزام ــود. اولی ــان ب ایش
نمی دانســت؛ فقــط مــن و همســرش می دانســتیم 
و نگذاشــتیم مــادرش بفهمــد. وقتــی کــه برگشــت، 
ــه الزم نیســت  ــم ک ــّو را می دانســتم گفت چــون ج
ــع  ــر موق ــروی. ه ــه ب ــم ک ــاح نمی دان ــروی، ص ب
ــی  ــه نوع ــا ب ــرد، م ــدام می ک ــن، اق ــرای رفت ــه ب ک
مخالفــت می کردیــم. البتــه این گونــه امــور را 
زیــاد بــا مــن در جریــان نمی گذاشــت؛ باالخــره آن 
احترامــی کــه قائــل بــود، بــه او اجــازه نمــی داد کــه 
بیایــد بــا مــن بلنــد صحبــت کنــد یــا ســماجت کند 
و حــرف بزنــد؛ امــا دورادور بــه مــادرش می گفــت 

بابــا رفتــه حرفــی زده. بابــا راضــی نیســت... .
ــا اینکــه مــا را بــرد بــه  مخالــف رفتنــش بودیــم ت
ــت  ــا)ع( درخواس ــام رض ــدس و از ام ــهد مق مش
کــرد و امــام رضــا)ع( را ضامــن قــرار داد و مــا را در 

مشــهد گیــر انداخــت و باالخــره رضایــت را از مــن 
ــام رضــا)ع(  ــت. اجــازه اش را از ام ــادرش گرف و م

ــت. ــت و رف گرف
در لحظــه آخریــن خداحافظــی اش دیدیــم کــه آمد 
ــید؛  ــادرش را بوس ــای م ــش پ ــل خواهران در مقاب
ــج  ــت و پن ــن بیس ــی و س ــن جوان ــم در س آن ه
ســالگی کــه اوج غــرور یــک جــوان اســت. طبیعتــا 
ــی  ــه فروتن ــد ک ــازه نمی ده ــرور اج ــن، غ در آن س

کنــد. 
ــادرش  ــم م ــدر و ه ــای پ ــم دســت و پ ایشــان ه
ــن  ــش. ای ــل خواهران را بوســه زد، آن هــم در مقاب
ــه  ــد ک ــان می ده ــاص را نش ــت اخ ــودش نهای خ
ایــن واقعــا بزرگ تریــن افتخــار بــرای مــن اســت 

ــدی را داشــتم. کــه چنیــن فرزن
ــت و در  ــم ریخ ــرد، دل ــر ک ــن را غافلگی ــون م چ
چهــره اش خوانــدم کــه دیگــر برنمی گــردد. از 
وقتــی کــه از ســوریه آمــده بــود، از چهــره اش 
بــه  جســمش  فقــط  کــه  فهمیــد  می شــد 
ــت.  ــه اس ــوز در منطق ــش هن ــده و روح ــران آم ای
بــرای همیــن ســعی می کــرد زودتــر برگــردد 
ــش را                       ــد و راه ــش برس ــش و هدف ــه روح ــه ب ک

ــد.  ــه ده ادام
ــد  ــع امی ــا قط ــر واقع ــن دیگ ــت، م ــه رف ــی ک وقت
ــی دادم.  ــد م ــودم امی ــه خ ــه ب ــودم. البت ــرده ب ک
و  رفــت  امــا  می آیــد؛  ان شــاءهللا  می گفتــم 

باالخــره شــهادت قســمتش شــد.
پــدر شــهید محســن حججــی بــا توجــه بــه شــکل 
ــهادت  ــه آن ش ــدش و اینک ــهادت فرزن ــوع ش و ن
پررنــگ شــده و ایــن خــون همــه جامعــه را 
ــون  ــام خ ــوص پی ــت، درخص ــرده اس ــب ک ملته
ــن پیامــی کــه شــهادت  شــهیدش گفــت: مهم تری
آقــا محســن داشــت بــرای جوانــان داشــت؛ 

می خواســت بــه جوانــان کشــور بگویــد کــه آقایــان، 
عزیــزان در فضاهــای مجــازی آلــوده امــروز در 
مملکــت مــا در دهــه 90 بــا ایــن فضاهــای مجــازی 
ــن تبلیغــات ســوء  ــا ای و شــبکه های ماهــواره ای ب
فرهنگــی کــه هســت، در همیــن فضاهــا هــم 
می شــود خــوب زندگــی کــرد، می شــود پــاک 
بــود، می شــود بــا مکتــب اهــل بیــت زندگــی کــرد؛ 
ایــن بهتریــن پیامــی اســت کــه امیــدوارم جوانــان 
مــا درک کــرده باشــند کــه شــکر خــدا تــا بــه حــال 
خــوب هــم درک کرده انــد و بــه آن عمــل هــم 

می کننــد.
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پــس از آزادی قلــب ســوریه، یعنــی شــهر »حلــب« 
ــیان  ــوث داعش ــل« از ل ــازی »موص ــر پاک س و بعدت
نگاه هــا بــه ســمت »دیرالــزور« خیــره شــد؛ شــهری 
ــره  ــان آن در محاص ــت مدافع ــالی اس ــد س ــه چن ک
ــادت  ــد و رش ــرار دارن ــری ق ــای تکفی ــل نیروه کام
شــیرمردان ایــن شــهر باعــث شــده تــا شــاید یکــی 
ــخ  ــول تاری ــی ط ــای جنگ ــن محاصره ه از بزرگ تری
را تــاب بیاورنــد. 5 ســال محاصــره شــدید زیــر 
ــی  ــات پیاپــی انتحاری هــای داعــش و مدافعان ضرب
ــه و  ــرای آذوق ــی ب ــای هوای ــه بارریزی ه ــا ب ــه تنه ک

مهمــات خــود دلخــوش هســتند.
شــروع عملیــات بــرای آزادســازی »دیرالــزور« نیــاز 
ــت.  ــوریه داش ــراق و س ــه ع ــارکت دوجانب ــه مش ب
»دیرالــزور« کــه نزدیــک بــه مرزهــای عــراق اســت، 
ــمت  ــی س ــود؛ یک ــازی ش ــت پاک س ــد از دو جه بای
شــرق و بیابان هــای غربــی کشــور عــراق کــه تحــت 
ــه  ســیطره داعــش و برخــی عشــیره های وابســته ب
ــدود  ــوریه و ح ــرق س ــتند و دوم از ش ــش هس داع
اســتان حمــص تــا دسترســی بــه ایــن اســتان 

ــم شــود. فراه
اتصــال  حلــب،  اســتان  شــرق  پاک ســازی  بــا 
ایــن مناطــق بــه حاشــیه رود فــرات در جنــوب 
غربــی اســتان »رقــه« آغــاز شــد و از محــور میانــی 
ــخنه« و از  ــهر »س ــمت ش ــه س ــر« ب ــهر »تدم از ش
ــص«  ــه »حم ــازی بادی ــم پاک س ــی ه ــور جنوب مح
و »دمشــق« و اتصــال مســیر زمینــی عراق-ســوریه 
ــم از آزادســازی  ــه ک ــف« ک ــردی »تن ــذرگاه راهب از گ

ــاد.  ــاق افت ــدارد، اتف ــزور« ن ــب« و »دیرال »حل
ــدرت  ــا ق ــور ب ــه مح ــر س ــت در ه ــای مقاوم نیروه
ــکنی های  ــار و کارش ــود فش ــا وج ــد و ب ــش رفتن پی
آمریــکا )از تــرس اتصــال مــرز زمینــی عــراق و 
ــا مناطــق  ــران ب ــرز شــدن رســمی ای ســوریه و هم م
اشــغالی جــوالن( توانســتند ایــن مناطــق را بــه هــم 
متصــل کننــد و نیروهــای تحت الحمایــه آمریــکا را از 

ــد. ــب برانن ــه عق ــوریه ب ــوب س ــای جن بیابان ه
وظیفــه  رزمنــدگان گردان هــای سیدالشــهدا کــه 
حراســت و حفاظــت از پایــگاه مــرزی واقــع در 
»الجمونــه« را در نزدیکــی مــرز ســوریه داشــتند، 
صبــح روز دوشــنبه 16 مردادمــاه، ابتــدا مــورد هجــوم 
ــر  ــا ب ــد. بن ــرار گرفتن ــمن ق ــدید دش ــه ای ش توپخان
ــه ای  ــه توپخان ــهدا حمل ــای سیدالش ــه گردان ه بیانی
بــه وســیله نیروهــای آمریکایــی انجــام گرفــت. 
بافاصلــه پــس از حملــه توپخانــه ای و در حالــی کــه 
ــا شــهید شــده  ــادی از نیروهــا مجــروح ی تعــداد زی
بودنــد و دقیقــا از محــوری کــه گمــان می رفــت 
نیروهــای خــودی حضــور داشــته باشــند، نیروهــای 
ــک  ــا ی ــه ای را ب ــدید و همه جانب ــه ش ــش حمل داع
ــدگان  ــه رزمن ــه ب ــا حمل ــد و ب ــاز کردن ــاری آغ انتح
از رزمنــدگان  نفــر  مســتقر در محــل، تعــداد 30 
ــاندند و 23  ــهادت رس ــه ش ــهدا را ب ــردان سیدالش گ

ــدند. ــروح ش ــر مج نف
شــهید حججــی کــه بــه عنــوان یــک نیــروی زرهــی 
در ایــن منطقــه مســتقر بــود، در حالــی کــه مجــروح 
ــه اســارت نیروهــای داعــش درآمــد و  ــود ب شــده ب
ــاک  ــل خ ــه داخ ــن ب ــه یقی ــک ب ــال نزدی ــه احتم ب
ســوریه منتقــل شــده و پــس از دو روز بــه شــهادت 

می رســد.
آمریــکا  ارتــش  بیانیــه  مهــم،  نــکات  از  یکــی 
منتشرشــده در فیس بــوک اســت کــه مدعــی اســت 
نیروهــای متعلــق بــه گردان هــای سیدالشــهدا را کــه 
ــد،  ــده بودن ــراق ش ــاک ع ــوریه وارد خ ــاک س از خ
ــن خــودروی  ــرار داده اســت و چندی ــه ق ــورد حمل م
 105 تــوپ  بــه  مســلح  جیپ هــای  و  تاکتیــکال 
میلیمتــری و ... را هــدف قــرار داده اســت و 65 نفــر 

ــت. ــرده اس ــروح ک ــا مج ــهید ی را ش
ــی  ــایی آمریکای ــای شناس ــد پهپاده ــای ممت پروازه
وحشــتناک  جمــر  و  درگیــری  محــل  فــراز  بــر 
 70 بــه  امــواج  انتشــار  منبــع  کــه  سراســری 
ــش از  ــاعت پی ــک س ــید و از ی ــری می رس کیلومت
ــا  ــود و ت ــده ب ــاز ش ــه ای آغ ــات توپخان ــروع حم ش
ــه  ــه داعــش ادام ــان حمل ــک ســاعت پــس از پای ی
داشــت، از دیگــر دالیــل همراهــی و هماهنگــی 
ــکا در  ــش آمری ــا ارت ــش ب ــم داع ــای مهاج نیروه
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــود. نکت ــگاه ب ــن پای ــه ای ــه ب حمل
ــتفاده  ــورد اس ــلحه های م ــتر اس ــه بیش ــر اینک دیگ
نیروهــای داعــش اســلحه های ام-16 آمریکایــی 

ــود. ب
ایــن ســطح از هماهنگــی و برنامــه منســجم، بــدون 
ــر  ــر ب ــر نیســت و ســندی دیگ هماهنگــی امکان پذی
همــکاری آمریکایی هــا بــا نیروهــای داعــش اســت.

بیانیــه ای  انتشــار  بــا  سیدالشــهدا  گردان هــای 
عواقــب ایــن حملــه را متوجــه نیروهــای آمریکایــی 
کــرده و تهدیــد بــه مقابلــه بــه مثل علیــه اشــغالگران 

ــد. ــی نمودن آمریکای
ــدگان  ــار ســایر رزمن شــهادت شــهید حججــی در کن
ــار  ــدان در کن ــی دوچن ــهدا داغ ــای سیدالش گردان ه
ــر  ــه ب ــیان زمان ــا داعش ــرد ب ــختی های نب ــه س هم
ــِی نصــرت  ــه وعــده نهای ــا ایمــان ب ــاد؛ ام دلمــان نه
حــق، باعــث ایجــاد عزمــی راســخ در نبــرد بــا 
ــد  ــا خواه ــر آمریکایی ه ــه مهم ت ــا و از هم تکفیری ه

شــد.

ــرم،  ــع ح ــهید مداف ــت ش ــم گرامیداش مراس
ــنبه  ــر یکش ــش از ظه ــی، پی ــن حجج محس
بیســت ودوم مردادمــاه بــا حضــور جمعــی 
از مقامــات نظامــی همــراه بــا ســخنرانی 
فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
ــع  ــجد جام ــان در مس ــه اصفه ــام جمع و ام

نجف آبــاد برگــزار شــد. 
شــهید مدافــع حــرم، محســن حججــی، پــس 
از اســارت توســط تروریســت های داعــش در 

ســوریه، بــه فیــض بــزرگ شــهادت رســید. 
حججــی، یکــی از نیروهــای لشــکر زرهــی ۸ 
نجــف اشــرف و از نیروهــای فعــال مؤسســه 
ــهید  ــن ش ــود. از ای ــی ب ــد کاظم ــهید احم ش
بزرگــوار یــک فرزنــد دو ســاله بــه یــادگار 

ــت. ــده اس مان
 فرهنگ جهاد و شهادت در ایران 

موج می زند
ــده کل  ــری، فرمان ــی جعف سرلشــکر محمدعل
ــان  ــا بی ــم ب ــن مراس ــداران، در ای ــپاه پاس س
ــاد شــهدای بســیاری را تقدیــم  اینکــه نجف آب
انقــاب و اســام کــرده اســت، اظهــار داشــت: 
ــاش و  ــون ت ــتان مدی ــن شهرس ــهدای ای ش
ــاء و  ــن شهرســتان و آب انقابیگــری مــردم ای
اجــداد آن هــا هســتند کــه ثمــره آن را امــروزه 
در ایــن شــهر می بینیــم. فرهنــگ جهــاد و 
شــهادت در ایــران مــوج می زنــد و ایــن مهــم 

ــون امــام راحــل هســتیم. را مدی
ــدا  ــزود: خ ــداران اف ــپاه پاس ــده کل س فرمان
را شــاکریم کــه در عصــر و زمانــی زندگــی 
و  شــهیدان  خــون  عطــر  کــه  می کنیــم 
راهنمایی هــای والیــت  فقیــه - چــه در زمــان 
امــام راحــل و چــه امــروز در زمــان امــام 
خامنــه ای - ســبب بــه  اهتــزاز درآمــدن پرچــم 
پرافتخــار اســام در منطقــه و بســیاری از 

کشــورهای اســامی شــده اســت.
از  امــروز طرفــداری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــیر  ــن مس ــت در ای ــامی و حرک ــاب اس انق
الهــی یــک افتخــار بــرای آزادگان جهــان 
ــوان  ــه عن ــروز ب ــا ام اســت، گفــت: انقــاب م
محــور اصلــی عــزت و اقتــدار ایــران اســامی 
در جهــان شناســانده شــده اســت. خــون 
شــهیدان اســت کــه درخــت انقــاب را تنومنــد 
و بــارور کــرده؛ محصــول ایــن درخــت تنومنــد 
انقــاب اســامی، حججی هــا هســتند کــه 
درواقــع ایــن معرفــت و شــناخت را از مکتــب 

ــد. ــت آورده ان ــه دس ــورا ب ــاب و عاش انق

فرمانــده کل ســپاه پاســداران بــا بیــان اینکــه 
جهــاد و شــهادت امــروز بــه یــک فرهنــگ در 
ایــران تبدیــل شــده، گفــت: خــدا را شــاکریم 
کــه مــا هــم در ایــن عرصــه، خدمتــی کوچــک 
ایثارگــران  همــه  و  جانبــازان  شــهدا،  بــه 
ــی  ــی، یک ــن حجج ــهید محس ــم. ش می کنی
از پاســداران جــوان ماســت. امــروز ســپاه 
افتخــار دارد کــه ده هــا هــزار از چنیــن جوانانــی 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــازماندهی ک ــود س را در خ
ــد  ــژه در چن ــی، به وی ــن و انقاب ــان مؤم جوان
ــادت ها،  ــازه ای از رش ــوج ت ــا م ــر ب ــال اخی س
راهــی جبهه هــای دفــاع از حــق شــده اند.  

 احساس خطر جدی دشمنان از 
گسترش انقالب اسالمی

کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری  سرلشــکر 
دشــمنان احســاس خطــر جــدی از گســترش 
انقــاب اســامی در منطقــه کرده انــد و بــا 
ــام،  ــود اس ــترده از درون خ ــزی گس برنامه ری
گروه هــای تنــد تکفیــری و وهابــی و آن هایــی 
کــه ســال ها قبــل، اســتعمارگران زمینــه رشــد 
آن هــا را در جهــان اســام فراهــم کــرده بودنــد، 
ایجــاد کــرده و بــا آمــوزش و حمایــت گســترده 
ــه انقــاب اســامی ســازماندهی  آن هــا را علی

ــد. کردن
ــه  ــاره ب ــا اش ــداران ب ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ــه  ــن منطق ــام در ای ــه اس ــای جبه پیروزی ه
گفــت: در آینــده ای نزدیــک شــهر و روســتایی 
در عــراق باقــی نخواهــد مانــد کــه در تصــرف 

ــی ها باشــد.  داعش
در ســوریه نیــز ایــن حرکــت گســترش یافــت 
ــا  ــدند و ب ــلح ش ــردم مس ــه م ــی ک ــا جای ت
ــا ســازماندهی  پیــروی از فرهنــگ بســیجی ب
مدافــع  نیروهــای  و  مردمــی  یگان هــای 
ایــن ورق برگشــت و  مردمــی، در ســوریه 
توطئــه بزرگــی کــه بــرای تصــرف ســوریه 
شــکل گرفتــه شــده بــود، خنثــی شــد و البتــه 

ــه دارد. ــوز ادام ــه هن ــرد در آن منطق نب
سرلشــکر جعفــری تصریــح کــرد: بخــش 
اشــغال  بــه  حلــب  از  توجهــی  جالــب 
ــختی  ــگ س ــا جن ــا ب ــد؛ ام ــا درآم تکفیری ه
ــوان پایتخــت  ــه عن کــه انجــام شــد، حلــب ب
در  نبــرد  و  شــد  آزاد  ســوریه  اقتصــادی 
ــای  ــن مرزه ــوریه در تأمی ــرق س ــرای ش صح
ــه شــهید  ــه دارد ک ــراق و ســوریه ادام ــن ع بی
محســن حججــی جــان عزیــز خــود را در 
همیــن مناطــق شــرقی ســوریه بــرای تامیــن 

ــت داد. ــوریه از دس ــراق و س ــرز ع ــت م امنی
 پیام دفاع از والیت

وی بــا بیــان اینکــه شــهدا در هــر مقطــع 
زمانــی بــا خــون خــود نورافکــن بزرگــی 
بــرای پیمــودن راه توســط جامعــه مــا  را 
روشــن می کننــد، گفــت: خــدا را شــاکریم 
کــه فرهنــگ جهــاد و شــهادت در کشــور 
ــترش و  ــال گس ــه روز در ح ــج و روزب ــا رای م
ــم  ــا تقدی ــی ب ــهید حجج ــت. ش ــق اس تعمی
ــان  ــه جوان ــام را ب ــن پی ــارک خــود ای ســر مب
مکرمــه اش  همســر  و  کــرد  منتقــل  مــا 
زینــب وار ایــن پیــام را بــه جامعــه مــا منتقــل                                                                         

. می کنــد
ــی  ــه وقت ــان اینک ــا بی ــری ب ــکر جعف سرلش
همســر ایــن شــهید می فرمایــد »محســن 
مــن ســر خــود را داد تــا در جامعــه مــا 
روســری ها حفــظ شــود«، یــک پیــام بــزرگ 
ناشــی از دغدغــه مؤمنــان دربــاره مســائل 
ایــن  اســت، خاطرنشــان کــرد:  فرهنگــی 
پیــام و پیــام دفــاع از والیــت، در بیشــتر 
ــا  ــود. م ــده می ش ــهدا دی ــای ش وصیت نامه ه
ــهدا  ــط ش ــا توس ــن توصیه ه ــم ای ــد بدانی بای

و خانــواده آن هــا هدفمنــد اســت؛ چــون 
ــن  ــی، بزرگ تری ــی و سیاس ــدات فرهنگ تهدی

ــت. ــه ماس ــه جامع ــدات علی تهدی
 شهید محسن حججی مظلومانه به 

شهادت رسید 
ــام  ــژاد، ام ــف طباطبایی ن ــید  یوس ــت هللا س آی
بزرگداشــت  مراســم  در  اصفهــان،  جمعــه 
شــهید محســن حججــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــای  ــی دارای ویژگی ه ــن حجج ــهید محس ش
قــرار  عنایــت  مــورد  اســت کــه  خاصــی 
ــواده  ــه خان ــد ب ــت: بای ــار داش ــد، اظه گرفته ان
فکــر  بنــده  تبریــک گفــت.  شــهید  ایــن 
ــوده کــه  ــن شــهید ب ــم ویژگــی ای در ای می کن
ــه   ــا ب ــه م ــور را در دل هم ــان و ش ــن هیج ای

وجــود آورده اســت.
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه آیاتــی از 
ــل  ــه عم ــانی ک ــرد: کس ــان ک ــم بی ــرآن کری ق
ــن  ــت ای ــد محب ــد، خداون ــح انجــام دهن صال
افــراد را در مــردم قــرار می دهــد. ویژگــی دوم 
ایــن شــهید نیــز ایــن بــود کــه مظلومانــه بــه 
ــه  ــم ک ــنیده بودی ــر ش ــید و کمت ــهادت رس ش
ــا  ــی ب ــر کس ــین)ع( س ــام حس ــون ام همچ

ــده شــود. خنجــر بری
وی بــا بیــان اینکــه در تاریــخ اســام بــه 
ــه ای کــه  ــه گون اســیر احتــرام می گذاشــتند، ب
ــچ  ــت: در هی ــدند، گف ــلمان می ش ــرا مس اس
ــه  ــه ظالمان ــیر را این گون ــی اس ــون و مرام قان
نمی کشــند؛ برخــاف همــه روش هــای عالــم 
در  تاریــخ محســن حججــی بــه شــهادت 
ــه  ــن ب ــوی دی ــی ها ذره ای از ب ــید. داعش رس

ــت. ــیده اس ــان نرس مشامش
آیــت هللا طباطبایی نــژاد تصریــح کــرد: جهــات 
ــت. در  ــز اس ــن عزی ــهادت ای ــی در ش مختلف
وصیت نامــه صوتــی کــه بــه فرزنــد خــود 
ــتم  ــی گذاش ــو را عل ــام ت ــد: ن ــرده، می گوی ک
زندگــی  کــه همچــون حضــرت علــی)ع( 
کنــی. همســر ایشــان مشــوق شــهید بوده انــد 
و جهــان بــرای ایــن انســان های پــاک و 

ــت. ــده اس ــق ش ــته خل وارس
 شهید حججی پیام جدیدی از 

عاشورا را بازآفرینی کرد
ســپاه  فرمانــده  ســلیمانی،  غامرضــا 
در  اصفهــان،  اســتان  صاحب الزمان)عــج( 
ــت  ــه برک ــروز ب ــرد: ام ــار ک ــم اظه ــن مراس ای
شــهدای مدافــع حــرم و شــهید جهــادی 
محســن حججــی ایــن مراســم برگــزار شــد؛ 
شــهید عزیــزی کــه در نیمــه مــاه ذی القعــده، 
فضــای میهــن اســامی مــا را عاشــورایی کــرد.
از  حججــی  محســن  شــهید  افــزود:  وی 
حــاج  شــهید  ســردار  مکتــب  شــاگردان 
ــود. از دوران  ــوب می ش ــی محس ــد کاظم احم
ــی  ــه اله ــجره طیب ــور در ش ــا حض ــی ب نوجوان
ــادی  ــای جه ــرکت در اردوه ــا ش ــیج و ب بس
مؤسســه فرهنگــی ســردار شــهید حــاج احمــد 
کاظمــی روحیــه پاســداری از انقــاب اســامی 
را از همــان دوران نوجوانــی از خــود نشــان داد 
ــوی  ــی معن ــد و تعال ــل رش ــت مراح و توانس
ــام معظــم  ــش مق ــه فرمای ــه ســرعت و ب را ب

ــد. ــی کن ــر ط ــای میانب ــری از راه ه رهب
ــتان  ــج( اس ــپاه صاحب الزمان)ع ــده س فرمان
ــال  ــی از 5 س ــهید حجج ــت: ش ــان گف اصفه
گذشــته کــه توفیــق پیوســتن بــه ســپاه 
لشــکر  در  را  اســامی  انقــاب  پاســداران 
همیشــه  پیــروز و افتخارآفریــن نجــف اشــرف 
ــادی در  ــه جه ــا روحی ــم ب ــاز ه ــرد، ب ــدا ک پی
ــدان  ــن می ــداری وارد ای ــف پاس ــام تکالی انج

ــد. ــد ش جدی
وی تصریــح کــرد: شــهید حججــی بارهــا 

ــا داعــش  ــرد ب ــدان نب ــه در می ــرد ک ــاش ک ت
ــی  ــان پیش قراوالن ــد؛ در می ــدا کن ــور پی حض
ــدس  ــرای آزادی ق ــت ب ــه مقاوم ــه در جبه ک
ــن راه  ــتافتند و در همی ــدان ش ــه می ــز ب عزی
ــده  ــوان فرمان ــه عن ــا ب ــرد ت ــدا ک ــار پی افتخ
ــت و  ــه مقاوم ــرد جبه ــدان نب ــان در می گروه
بــه عنــوان مدافــع حرم حضــرت زینــب)س(، 
ــت  ــدس عزیم ــدان مق ــن می ــه ای ــار ب دو ب
ــان ســپاه  ــه فرمانده ــی ک ــا افتخارات ــد و ب کن
پاســداران انقــاب اســامی از ایــن شــهید 
ــک  ــو، ی ــک الگ ــد، ی ــف می کنن ــوار تعری بزرگ
نمونــه و یــک اســوه بــود و آنچنــان شــهادتی 
را رقــم زد کــه همچــون مــوالی عزیزمــان 
ظهــر  در  اباعبدهللا الحســین)ع(  حضــرت 
عاشــورا افتخــار شــهادت پیــدا کــرده و نه تنهــا 
ــان  ــرای جه ــه ب ــامی، بلک ــن اس ــرای میه ب
اســام پیــام جدیــدی از عاشــورا را بازآفرینــی 
ــان اســام را  و فضــای میهــن اســامی و جه

ــد. ــورایی کن عاش
 جوانان ما اجازه نخواهند داد 

اسلحه شهید حججی روی زمین بماند 
مصطفــی  المســلمین  و  حجت االســام 
حســناتی، امــام  جمعــه نجف آبــاد، در مراســم 
گرامیداشــت شــهید محســن حججــی در 
بــه  بــا اشــاره  مســجد جامــع نجف آبــاد 
حضــور پرشــور مــردم در ایــن مراســم اظهــار 
داشــت: مــردم نجف آبــاد همــواره ارادت خــود 
ــا  ــد و امــروز نیــز ب ــه شــهدا نشــان داده ان را ب
حضــور پرشــور خــود در مراســم گرامیداشــت 
ــان  ــه همچن ــد ک شــهید حججــی نشــان دادن
ــد  ــاب پایبن ــام و انق ــا ام ــود ب ــد خ ــر عه ب

ــتند. هس
ــهید  ــهادت ش ــام ش ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
بــود،  مقاومــت  و  جهــاد  صبــر،  حججــی 
داد  نخواهنــد  اجــازه  افــزود: جوانــان مــا 
اســلحه ایــن شــهید روی زمیــن بمانــد؛ آن هــا 
در هــر زمــان و مکانــی بــرای دفــاع از مظلــوم 
انقــاب  و  اســام  از  دفــاع  در  و  آماده انــد 

ثابت قــدم خواهنــد بــود.
اینکــه  بیــان  بــا  امــام  جمعــه نجف آبــاد 
شــهادت شــهید حججــی قلب هــای بســیاری 
را منقلــب کــرد، گفــت: شــهادت محســن 
حججــی تجســمی از عاشــورای امــام حســین 
ــای منقلب شــده از شــهادت  ــود؛ قلب ه )ع( ب
ــهدا  ــه ش ــان داد ک ــوار نش ــهید بزرگ ــن ش ای

ــه دارد. ــا ادام ــتند و راه آن ه ــده هس زن

در مراسم گرامیداشت شهید حججی مطرح شد:

خون شهید حججی، عزت ملی را به کشور بازگرداند
نیروهای داعش، سربازان خط مقدم رژیم صهیونیستی هستند

یادداشت

نقش آمریکا علیه مقاومت در جریان 
اسارت و شهادت محسن حججی

آمریکا متحِد داعش

نامــه ای از همســر شــهیِد اربــا اربــا روح هللا قربانــی 
بــه همســر شــهیِد بی ســر محســن حججــی:

ســام بــر خواهــرِ هــم دردم؛ شــهادِت عزیــزت داِغ 
شــهیدم را زنــده کــرد.

ــه  ــده ب ــوز ۴0 روز مان ــچ، هن ــه هی ــهیدم ک داِغ ش
ــده  ــم زن ــه )س( را ه ــیِن فاطم ــرم، داِغ حس مح

ــرد. ک
شــهیِد بی ســرِ تــو مــرا بــه یــاد تکه تکه هــای 
شــهیدم انداخــت. آخــر عزیــز مــن هــم بــه عشــق 
ــی از  ــه تکه های ــد ک ــا ش ــا ارب ــان ارب ــش چن ارباب

ــت. ــا گذاش ــوریه ج ــان س ــش را در هم بدن
خواهــرم؛ ایســتادگی و صابــت تــو کمتــر از صابــت 
غــرش چشــمان شــهیدت نبــود. آنجایــی کــه خــود 
خبــر شــهادت عزیــزت را منتشــر کــردی و محکــم 
ایســتادی و گفتــی هرگــز اجــازه نخواهــم داد 

ــد. ــاد کن ــنم را ش ــِل محس ــک هایم قات اش
اگــر دنیــا بــه صابــت چشــمان همســرت هنــگام 
ــه  ــتر از آن ب ــن بیش ــد، م ــار می کن ــارت افتخ اس
ــروز  ــو ام ــه ت ــم، ک ــار می کن ــو افتخ ــتادگی ت ایس

ــردی... ــل ک ــردت را کام ــاد م جه
خوشــحالم کــه همجنــس تــو و همــدرد تــو هســتم 
ــا از  ــی داد ت ــن توانای ــه م ــه ب ــدا را شــاکرم ک و خ

بهتریــن هســتی زندگــی ام بگــذرم.
حال، من بیش از همه تو را می فهمم.

خواهــرم، ای یــادآور صبــر زینــب )س(، مقــام 
رفیعــت را بــه تــو و همســر پاکــت تبریــک می گویــم.

ان شــاءهللا بــه حــق خــون بــه ناحــق ریختــه شــده  
ــل  ــور مهــدی فاطمــه )س( تعجی همســرانمان، ظه

شــود. دعــا گویــت هســتم، دعایــم کــن.
یا زهرا )س(

تو شير شرزه ای از بيشه ات بـــرون شـده ای       چنين كه رهسپــــــر وادی جنــــــون شــــــــده ای 
تو کیستـی؟ یل ام البنیـــــن! گل خونیـــــــن!        سر بریده ی خورشید غرق خـــــون شــــــــده ای
سر تو را به سر نی زدند مثـــل حسیـــــن)ع(       چـــــــه اعتبار و چه حیثیت فـــــزون شــــــــده ای
نماد غیـــرت ايـــــــــران! سيــــــــاوش ايمــــــان!          شکیـب زینبــــی و صبـر آزمـــــــــون شـــــــــده ای
کدام منطق و شعر از تو می تواند گفـــــت؟         هزار بغـــــــض مزامیـــــر ارغنــــون شـــــــــــــده ای
به نام رايـــــت توحيـــــــد هـــــــــرزه می الفــــــــد           سیاه بيرق پوسیــــــده ی نگـــــــــــون شــــــــده ای
ســــر تو را به طبق می برد به نزد يزيــــــــــــــــــد          گنــــــــــاه زاد هــــــوس بـــاره ی زبـــــون شـــــــده ای
ستاره دور سرت گریه می کند هر شـــــــــب        شهاب ثاقب و خورشید بی سکون شــده ای
ســــــــرت سالمت اگر سر نماند روی تنـــت         تو راز گمشـــده ی آن عقیــــق خون شــــده ای

گمشده ی آن عقیق خون شده ایای یادآور صبر زینب؟س؟ ... تو راز 

شعری از علیرضا قزوه برای شهید »محسن حججی«



رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند:
 برای شهید شش خصلت است که با ریخنت اولین قطره خون 

به وی عطا می شود: 1- متام گناهانش خبشیده می شود.
2- جایگاه خود را در هبشت می بیند. 3-از حوریان با او ازدواج می کنند.

4-از وحشت بزرگ روز قیامت در امان است. 5-از عذاب قرب ایمن است.
6-به زیور ایمان آراسته می شود.
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در روایــت، انبیــاء را مقــارن شــهدا قــرار داده انــد کــه در جلــوه ای کــه حــق تعالــی می کنــد بــر 
انبیــاء، همــان جلــوه را بــر شــهدا می کنــد. شــهید هــم ینظــر الــی وجــه هللا، حجــاب را 

شکســته اســت؛ همان طــور کــه انبیــاء حجــاب را شکســته بودنــد و آخــر منزلــی 
ــرای انســان ممکــن اســت باشــد. مــژده داده انــد کــه بــرای  اســت کــه ب

شــهدا، ایــن آخــر منزلــی کــه بــرای انبیــاء هســت؛ شــهدا هــم بــر 
حســب حــدود وجــودی خودشــان بــه ایــن آخــر منــزل می رســند.

پای درس امام ؟هر؟

کنز العمال، ج4، ص410، حدیث1152

مهچون انبیاء

بلنـــــــدمرتبـــــــــه پیکـــــــــر، بلنـــــــــــدباال ســـــــــــــــــر
که بنــده  تو نخواهــــــد گذاشــــــت، هرجا ســـــــــر
که پر شده است جهان، از حسین ســرتاســـــر
به آســــــــــمان بنگـــــــــر! مــــــا رأیـــــــــت إال ســــــــــــــر
به ســــــــرســـــــــرای خداونـــــــد می روم با ســــــــــــــــر
مبــــــــاد جامـــــــه، مبــــــادا کفـــن، مبادا ســـــــــــــر«
جمیــــــل بــــود، جمیــــال بـــــدن، جمــیــــــال ســـــــــــر
که یــــک به یـــــک همه بودند سروران را ســــــــر
حبیـــــــــب گفت: حبیبــــــا! بگیـــــــر از ما ســــــــــــــــر
دریـــــد پیرهن از شوق و زد به صحــــــرا ســــــــــــــر
بـــرو به معرکــــــه با ســــــر، ولـــــی میــــا با ســــــــــــــر
گذاشـــــــت آخر ســـــــــر، روی پـــــــای موال ســـــــــــر
به روی چادر زهـــــرا گذاشــــت ســــــــــقا، ســـــــــــــر
همان سری است که بــرده برای لیــــــال ســــــــــــر
همان ســــــری که خداونـــــد بـــــــود، پا تا ســــــــــــر
پر از علی شـــــــود آغوش دشــــــــت ســـــرتاســـــــر
میان خــــاک الف، الم، میـــم، طـــا، هــــــا، ســـــر
چه خوب شد که نبوده اسـت بر بــــدن ها ســـر
به هر که هرچه دلش خواست داد، حتی سر
جدا شــــــده است و نیفتاده اســـــت از پا ســـــــر
بخوان! بخوان و مرا زنـده کن مسیحــــــا ســـــــــر
کــــــه آفـــــتـــــــــــــــــاب درآورد از کلیـــــــســــــــــــا ســــــــر
به چوب، چوبـــه محمل، نه با زبــــان، با ســـــــــر
دلــــــــم هــــــــــوای دو رکــعــــــت نمـــــــــاز بــاالســــــــــر

به نام نامـــی ســـــــــر، بســــــــمه  تعـــالی ســـــــــــــر
فقط به تربت اعالت، سجده خواهـم کــــــــرد
قسم به معنی ال یمــکن الفــــــرار از عشــــــــــــق
نگاه کن به زمیــن! ما رأیـــــــــت إال تــــــــــــــــــــــــــــن
سری که گفت: »مـــن از اشتیــــــــاق لبریــــــــزم 
هر آنــــــچه رنـــــــگ تعـــــــــلق، مبــــاد بر بدنــــــــــــم
همان سری که »یحب الجمال« محوش بود
ســـری که با خـــــــودش آورد بهتریـــــــن هـــــــــــا را
زهیر گفت: حسیـــنا! بخـــــــواه از مـــــــا جــــــــــــان
سپس به معرکه عابــس، » أجنّنی«گویـــــــــان
بنازم »أم وهــــــب« را به پــــــــاره تــــــن گفـــــــــــت
خوشا به حــــال غالمـــــش، به آرزوش رسیــــــــد
چنان که یک تــــن دیگـــــــر به آرزوش رسیــــــــــد
در این قصیده ولی آنکه حســن مطلع شــــــــد
همـــان که احمــــــد و محمــــــود بـــــــود ســـــــــرتاپا 
پسر به کوری چشمـان فتنـــــــه کـــــــاری کـــــــــــرد
میــــــان خــــــاک کــــالم خـــدا مقــطعـــــــــه شــــــــــــد
حروف اطهـــــــــر قــــــرآن و نعـــــل تـــــــــازه  اســــــــب
تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشـش بــــود
جدا شده است و سر از نیزه ها درآورده است
صـــــــــدای آیـــــــــه کهـــــــف الرقیــــــــــــــم می آیـــــــــــــد
بسوزد آن همه مسجـــد، بمیـــــرد آن اســـــــــالم
عقیله، غصه و درد و گالیــه را به که گفـــــــــت؟
دلم هوای حـــــــرم کــــــــرده اســـــــــت می دانــــــــــی
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همســر شــهید رضــا کارگربــرزی، اولیــن 
البــرز             اســتان  شــهید مدافــع حــرم 
ــی  ــن حجج ــهید محس ــر ش ــه همس ب

نامــه ای نوشــت. 
متن این نامه چنین است:

درود و ســام بــه پیشــگاه مطهــر صاحب 
 امــر و زمــان و حضــور پیشــوای متقیــان 
و عــروة الوثقــای زمــان ســید علــی 
خامنــه ای و ســام و عــرض تبریــک 
ــر  ــهید بی س ــدر ش ــر گرانق ــور همس حض

محســن حججــی.

را  همســرتان  شــهادت  پیــام  وقتــی 
شــنیدم، بســیار بی قــرار و دلتنــگ شــدم 
ــوار.  ــز بزرگ ــما عزی ــه ش ــران روحی و نگ
جگــر  شــنیدم  پیــش  چنــدی 
جگرگوشــه ام همســر شــهیدم در صحنــه 
نبــرد متاشــی شــده و بــر زمیــن ریخته؛ 
ــاره خاطــرات روزهــای اول شــهادت  دوب
ــده شــد و بیتابی هــای  ــر مــن زن رضــا ب

ــد. ــراغم آم ــا س آن روزه
یــادم هســت زمانــی را کــه بــر ســر 
عزیــزم گفتــم خدایــا  رضــای  پیکــر 

ایــن قربانــی را از مــا قبــول کــن؛ یــادم 
پیکــر رضــا گفتــم  بــر ســر  هســت 
خدایــا شــکرت رضــا بــه مقــام عصمــت 
رســید و عصمــت بــه مقــام رضــا؛ یــادم 
هســت گفتــم و »مــا رأیــت إال جمیــا«؛ 
ــه امانــم  ــادم هســت ولــی گری خــوب ی
ــا  ــه رض ــت ب ــادم هس ــود؛ ی ــده ب را بری
ــم شــهادتت را دوســت دارم؛ چــون  گفت
ــر  ــه خاط ــق ب ــت داری و عاش ــو دوس ت
عشــقی کــه بــه معشــوق دارد از معشــوق 
می گــذرد و مــن از رضــا گذشــتم و راضی 

ــان  ــی همچن ــدم؛ ول ــهادتش ش ــه ش ب
و  بی قــرار  بــودم؛  نیامدنــش  بی قــرار 

ــد.  ــهید ش ــه ش ــا اینک ــران ت نگ
ــرش  ــه س ــن ک ــه م ــود ب ــول داده ب ق
بریــده نشــود، اســیر نشــود و اگــر شــهید 
شــد پیکــرش ســالم بــه دســتم برســد 
و شــد همــان کــه قــول داده بــود؛ ولــی 
خــود رضــا از بریــده شــدن ســرش و از 

ــا شــدنش هراســی نداشــت. ــا ارب ارب
و  داشــت  نگــه  را  عاشــقی  جانــب 
گفــت فقــط بــه خاطــر تــو ایــن قــول را 

ــم آنچــه را  ــم و از خــدا می خواه می ده
تــو از مــن می خواهــی. 

رضــا ســه تیــر خــورد و مــن هنــوز مــرور 
ــم لحظــات شــهادتش را.  می کن

این چنیــن  کــه  شــما  بــر  احســنت 
اســتوار و محکــم هســتید؛ احســنت 
ــان  ــی را ترجم ــر زینب ــه صب ــما ک ــر ش ب
شــدید؛ مبارکــت بــاد این گونــه شــهادت 
ــتید. ــت آن را داش ــت و ظرفی ــه لیاق ک
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