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ویژه نامه سالروز فتح خرمشهر

فتح خرمشهر فتح خاك نيست ،فتح ارزشهاي اسالمي است .خرمشهر شهر
الله هاي خونين است .خرمشهر را خدا آزاد كرد
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فتح خرمشهر ،فتح ارزش ها
شهادت...آرامش...
شهادت ،ایثار ،مقاومت ،فداکاری  ...واژه هایی هستند که همه به مفهوم
رهایی از خود و پیوستن به دیگران برای دیگران می باشند .واژه هایی که اگر
.به منصه ظهور و عمل برسند ،دنیا را دگرگون و فرد را به سعادت می رساند
اسطوره های این واژگان برجستگان هر عصر می باشند که تاریخ آن ها را
ثبت کرده است .فرقی ندارد از صدر اسالم تا کنون این سیر ادامه داشته و
دارد .نمونه بارز آن خاندان اهل بیت(ع) هستند که کتاب مقاومت ،صبر ،ایثار
می باشند و شهادتشان الگوی انسان عصر حاضر شده است ،قرآن کریم نیز
به عنوان متقن ترین کتاب آسمانی به این مقوله ها اشاره داشته و در راستای
انسان سازی به تبیین آن ها پرداخته است .که در ادامه متن به اندکی از آنها
اشاره می شود،در این قسمت ابتدا به تبیین مفهومی مختصری از واژگان
شهادت و ایثار .پرداخته می شود .

مفهومی از شهادت و ایثار

واژه «شهید» در منابع لغوی ذیل ریشه «شهد» به معنای شاهد و ناظر
ذکر شده است که جمع آن شهدا بوده است در کتاب قاموس قرآن بر این
امر توجه داده که شهید به معنى «مقتول در راه خدا» در قرآن ذکر نشده
است بلکه با واژه «قتل فى سبيل ّ
الل» آمده است( .قاموس قرآن ،قرشی،
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راه خدا كشته شدهاند ،مرده مپندار ،بلكه زندهاند كه نزد پروردگارشان روزى
داده مىشوند»( .آل عمران )169/صاحب التعریفات در تعریف واژه شهید نیز
به همین ظرافت معنایی توجه داشته است و شهید را مسلمان پاک بالغی
)می داند که به ظلم کشته شده است( .رک :التعریفات ،جرجانی ،ص57
در ادامه به تعریفی از واژه «ایثار» اشاره می شود .ايثار در لغت به معني
برگزيدن میباشد( .قاموس قرآن ،قرشى ،ج ،1ص )23عالمه مصطفوی در
التحقیق نیز بر این نظر است که ایثار از «اثر» گرفته شده که اثر به معنی آن
چه که از آثار وجودی شی باقی می ماند و حقیقت ایثار را در اثبات همان اثر
دانسته و به عبارتی آن چه برای فرد افضلیت و اولویت دارد به دیگری تقدیم
نماید( .التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،مصطفوی ،ج ،1ص 31ـ )32
راغب نیز استعمال أثر را در تفضل و برگزيدن استعاره دانسته و ایثار را برای
تفضل آورده است( .مفردات ألفاظ القرآن ،راغب اصفهانى ،ص)62طلیعه ایثار
اگر استقامت و مقاومت در وجود نهادینه شود .فرد را به سرعت به سمت ایثار
و شهادت می کشاند .صبر ،استقامت و مقاومت فرد را خودساخته می کند و
فرد را به سمت خدایی بودن سوق می دهد .استقامت در برابر نفس و خود
که فرد را از بند خود رها می کند .از این رو می توان از صبر و استقامت به
عنوان یکی از پایه های ایثار و شهادت یاد کرد .البته ایثار و شهادت پایه

های محکم دیگری همچون اخالص ،ایمان به خدا ،توکل به خدا ،زهد ،تقوا [نيز] كسانى كه قبل از [مهاجران] در [مدينه] جاى گرفته و ايمان آوردهاند
و  ...دارد که در این مجال تنها به مقاومت و صبر به نحو مجمل اشاره شد .هر كس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به
ايشان داده شده است در دلهايشان حسدى نمىيابند و هر چند در خودشان
احتياجى [مبرم] باشد ،آنها را بر خودشان مق ّدم مىدارند .و هر كس از
ارزش ایثار و شهادت
.خست نفس خود مصون ماند ،ايشانند كه رستگارانند»( .حشر )9/می باشد
ّ
ایثار ،شهادت ،مقاومت مقوله هایی که با بعد روحی و جسمی انسان سر و
روحیه انسان های خداجو این گونه است که با درک ارزش و اهمیت امری در مسیر
کار دارد و تصمیم بر این عمل با معنویت وافر حاصل می شود .دلی که از دنیا
آن گام بر می دارد تا به آن ارزش دست یابد و از همه مهم تر به اهداف غایی نایل شود .
.بریده شود و روانه آسمان های تعالی شود .به ایثار و شهادت می رسد
شهادت و ایثار از مقوله هایی است که مکرر در آیاتی از قرآن آمده است.
آیات مرتبط در این زمینه فراوان اند که به فضیلت ،مقام ،برخورداری ها ،آثار ایثار
.زندگی اخروی و  ...می پردازد .که بیان آن ها نوشتار مستقلی را می طلبد در مقوله ایثار ،آثار فراوانی یاد شده است که به مراتب زندگی دنیوی و اخروی فرد
یکی از آیاتی که فراوان شنیده ایم آیه مشهور و معروف « و َل تَقُولُواْ ل ِمن ي ْق َت ُل فى را شامل می شود .از این آثار و امتیازات می توان به خشنودی خداوند (بقره،)207/
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روح ایثار سبب می شود که پاداش از خود گذشتگی شهیدان به وعده بهشت(محمد ،)5/راحتي و آسودگي یا امان در قیامت (انسان،)10،8،5/
صورت همیشه و همگانی به صورت حضور و وجود در جامعه در استقبال بهشتيان از آنان ،شفاعت اطرافيان ،آمرزش گناهان ،پوشيدگي بدن او
.جریان باشد .به عبارتی این ها از خود گذشتند تا دیگران بمانند با لباس هاي بهشتي ،آساني مرگ ،معامله با خدا و  ...اشاره کرد( .رک :مجموعه
ایثار به اندازه ای از قداست و ارزش برخوردار است که در قرآن مهم ترین ) http://rasekhoon.netمقاالت همايش ملي فرهنگ ايثار و شهادت
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دارد .در این قسمت به موارد محدودی از آثار دنیوی و اخروی پرداخته می شود .

الف -بهترین مکارم اخالقی

ایثار زمینه رشد فرد را در دنیا برای وی فراهم می نماید به گونه ای که او را متخلق
به بهترین مکارم اخالقی می نماید امیر المومنین علی(ع) سرآمد این فضیلت
اخالقی بود و به گونه ای که در تفاسیر ذیل این مقوله صفحات متوالی ،مطالبی
الي َثا ُر » « ،ایثار
را ذکر کردند .ایشان در این زمینه می فرماید « :خَ ْي ُر الْ َم َكا ِر ِم ْ ِ
)بهترين مکارم اخالقي است»( .غرر الحكم و درر الكلم ،تميمى آمدى ،ص( 354
با دقت در سخن امام(ع) مشخص می شود که این خصلت اخالقی در شمار
بهترین فضیلت اخالقی است زیرا فرد ایثارگر از عالیق ،جان ،مال خود می
گذرد تا هدفی به ثبت رسد .از خودگذشتگی و رها شدن از بند خود و خودها
.همت واالیی را می طلبد که تنها انسان های وارسته به آن دست می یابند .

ب -نیل به پیروزی

از دیگر آثار ایثار و شهادت در عرصه فردی و اجتماعی رسیدن به پیروزی
است که وسعت این پیروزی به فراخور رشادت ها و دالوری ها متفاوت
می شود .نمونه ای از این توفیقات در ماجرای آزاد سازی خرمشهر
ظهور یافت .زیرا یکی از عملیات های افتخارآمیز سرزمین ایران،
عملیات بیت المقدس بود که نتیجه آن ،فتح و آزاد سازی خرمشهر بود.
در منابع متعدد و خبرگزاری ها به صورت های مجمل و مفصل به شرح
.این عملیات پرداختند که شرح آن ،از حوصله این متن خارج می باشد .

فتوحات ما در میادین جنگ ،از جمله آزادسازی خرمشهر با «تقوا» امکانپذیر شد
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در مراحل اجرای این عملیات آمده که در چهار مرحله یعنی 1تا  4خرداد1361رخ
داده است .این آزاد سازی در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش (فرماندهی
علی صیاد شیرازی) و سپاه (فرماندهی محسن رضایی) انجام گرفت( .رک
سایت بیتوته و حوزه) از مهم ترین نتایج این عملیات آزاد سازی قسمت وسیعی
از خاک کشور بود .در مورد آزادسازی خرمشهر و پایداری ،فداکاری و رشادت
هایی که صورت گرفته است و سخنان زیادی نقل شده که منابع تاریخی
گویای آن است .در جریان این رشادت ها و مقاومت ها حضور برخی ها حماسه
آفرین است چون برای حماسه آفرینی از وجود خود با اخالص سرمایه گذاری
می کنند .اخالص نیرو و قدرتی است که تمام قدرتها را در برابر خود مطیع می
.کند .به تبع با فقدان آن ها نیز اخالص رنگ حضورشان را پر رنگ تر می نماید.

فتح خرمشهر یادگار رشادت ها

در این زمینه به گفتگو با سردار سرلشكر پاسدار غالمعلي رشيد ،معاون ستاد
كل نيروهاي مسلح در مورد فتح خرمشهر و تدبیر شهید صیاد شیرازی اشاره
می شود :شهيد صياد در بيتالمقدس فرماندهي نيروي زميني ارتش و همچنين
فرماندهي قرارگاه مركزي كربال از سوي ارتش را عهدهدار بود و از سوي سپاه
هم سردار رضايي فرماندهي اين قرارگاه را به عهده داشت .شهيد صياد با
تدبير بلندي كه داشت اصرار ميكرد عمليات آزادسازي هر چه سريعتر صورت
بگيرد و دليل ايشان هم اين بود كه دشمن بعد از عمليات فتحالمبين دريافته
است كه اولين نقطهاي كه رزمندگان اسالم در حمله بعدي در منطقه جنوب
به سرا غ آن خواهند آمد ،همين منطقه بيتالمقدس در غرب كارون و جنوب
غربي اهواز است .لذا به همراه سردار رضايي تأكيد داشت كه نبايد زمان را از )(بیانات رهبری در مراسم تشییع پیکرهای فرماندهان سپاه 1384/۱۰/21
دست داد و همين كار هم صورت گرفت .در مرحله اول عمليات به خوبي پيش آزاد سازی خرمشهر واقعیت دیروز و داستان امروز نیست که در دو برهه مطرح
رفت ،تا اينكه ما بعد از تكميل دو مرحله اول به مدت  10روز پشت دروازههاي شود و تمام شود .داستان زندگی وارستگان و کمال یافتگان است که از همه
خرمشهر تأمل كرديم ،چون ورود به خرمشهر نقطه اوج و بحراني عمليات بود .چیز دنیا دل بریدند و عارفانه به سمت خدا رفتند تا اکنون نامشان زنده باشد.
و لذا به دنبال راهكاري بوديم كه عمليات ورود با شكست مواجه نشود .بيم
از اين داشتيم كه قبل از حمله ما ،دشمن شهر را تخليه كند .لذا در روز اول
خرداد جلسهاي را تشكيل داديم و شهيد صياد در حضور همه فرماندهان حاضر پاداش کامل و آرامش اخروی
به ارائه آخرين راهكارها پرداخت كه توضيح مفصل آن از حوصله اين بحث تکاپوی انسان در دنیا جهت رسیدن به اهداف بلند در زندگی اخروی است
خارج است .انصاف ًا راه متقني بود .البته پيچيده هم بود ،به طوري كه سئواالت که یکی از آن ها آرامش می باشد .آرامش عنصر حیات بشر و عامل رشد
متعددي مطرح شد و شهيد صياد هم جواب داد .بدين گونه مرحله سوم عمليات .و تعالی او هست .عنصری که فرد در دنیا و آخرت به آن نیازمند است
.آغاز و به فتح خرمشهر منتهي شد .ميتوانيم بگوييم فتح خرمشهر ،يادگار شهادت و ایثار پلی کوتاه جهت رسیدن فرد به این مولفه است همان طور
تدبير عالي شهيد صياد شيرازي بود ) (http://rasekhoon.netکه امام علی(ع) در این زمینه فرمود ...« :برادران ما كه درصفين ،خون
هايشان به زمين ريخت زيان نكردند زيراكه ديگر امروز نيستند تا شرنگ
تلخ اندوه ها و ناروائي ها را بياشامند ،به خدا قسم كه آنان خدا را مالقات
یادی از یاران دالور در سخنان رهبری
كردند و خداوند پاداش آنها را به طور كامل داد و به جايگاه آرامش پس
رهبر معظم انقالب در وصف شهید صیاد شیرازی و شهادتش فرمودند « :دو
)از بيمشان برد»( .شرح نهج البالغه ،ابن ا بي الحديد ،ج ،10ص99
هفته پیش شهید کاظمی پیش من آمد و گفت از شما دو درخواست دارم :یکی
اینکه دعا کنید من روسفید بشوم ،دوم اینکه دعا کنید من شهید بشوم .گفتم
شماها واقع ًا حیف است بمیرید؛ شماها که این روزگارهای مهم را گذراندید ،ایثار و شهادت به سبک امروز
نباید بمیرید؛ شماها همهتان باید شهید شوید؛ ولیکن حاال زود است و هنوز مرور کوتاهی به تاریخ نشان می دهد شهادت ،ایثار ،مقاومت و ...
کشور و نظام به شما احتیاج دارد .بعد گفتم آن روزی که خبر شهادت صیاد از ابتدا بوده و هست .دوران ائمه(ع) به صورت های مختلفی سپری
را به من دادند ،من گفتم صیاد ،شایستهی شهادت بود؛ حقش بود؛ حیف بود شد که می توان به نمونه و مصداق بارز آن یعنی از خودگذشتگی
صیاد بمیرد .وقتی این جمله را گفتم ،چشمهای شهید کاظمی پر اشک شد. ،حضرت امیرالمومنین علی(ع) برای پیامبر(ص) اشاره داشت
ُِ
شاءالل خبر من را هم بهتان بدهند! فاصلهی بین مرگ و زندگی ،نسل ها جدید شد ،آدم ها زیاد شدند ،دشمنان لباس دشمنی شان را عوض
َّ
گفت :ان
فاصلهی بسیار کوتاهی است؛ یک لحظه است .ما سرگرم زندگی هستیم و کردند ولی همان روح عداوت و کینه را به همراه داشتند .در واقع ابوسفیان ها،
لقاءالل دارند .همه خدا را مالقات می کنند؛ معاویه ها ،یزیدها و  ...همچنان حضور داشتند فقط شکل ،لباس ،و راه های
َّ
غافلیم از حرکتی که همه به سمت
هر کسی یک طور؛ بعضی ها واقع ًا روسفید خدا را مالقات می کنند ،که احمد دشمنی شان کمی تغییر یافت ولی روح خباثت همچنان ادامه داشت دفاع
کاظمی و این برادران حتم ًا از این قبیل بودند؛ اینها زحمت کشیده بودند» .مقدس شد ،جوانان به سمت جبهه های نبرد روانه شدند و یکی از پی دیگری

در خاک مقدس و برای همین خاک پر کشیدند .همه این ها یک وجه مشترک
 ....داشتند اخالص ،ایمان ،تعهد ،صداقت ،تربیت یافته مکتب اهل بیت(ع) و
جنگ تمام شد و آرامش کامل در مرزها حاکم شد .بهای این آرامش خون
افرادی از جنس نور بود .اما عصر کنونی ،دشمنان نوع دیگری از دشمنی
را شروع کردند .با توجه به پیشرفت علم و صنعت و نوآوری دشمن
نیز در سبک دشمنی اش نیز تحول ظاهری ایجاد کرد و مستقیم چیزی
را هدف گرفت که مستقیم به بنیان های اعتقادی انسان بر می گشت
مسلمان ها به اسوه ها و الگوهای خود عشق می ورزند و در زندگی از آن ها تاثیر
می پذیرند .حضرت زینب (س) اسوه صبر و استواری ،پیام رسان حماسه عاشورا
که در عصر غفلت ها و دشمنی ها حرمش مورد هجوم گروهک های مختلف
.قرار گرفته است  .گروه هایی که ادامه همان نسل یزیدیان و ابوسفیان اند
این هدف و حرکت دشمن ،پیامدی جز حضور مجدد و جدید نیروهای مسلمان در
جبهه های جنگ و جهاد را بر نمی تابد .تا این که پارامتری به عنوان شهدای مدافع
.حرم ایجاد شد .شهدایی که به هدف مبارزه با این دشمنان روانه کشور سوریه شدند
مطالعه در زندگی و وصیت نامه های غالب شهدای مدافع حرم نشان میدهد
که اکثریت ایشان زندگی پاک ،ساده و عجیبی داشتند و شهادت آرزوی آنها
بوده است .طیفی که به این سمت روانه می شوند غالب ًا جوان ها هستند

وظیفه ها

شهادت ها و رشادت ها همچنان ادامه دارد .در این میان آن چه اولویت می یابد توجه
به بعد از شهدا است .وظیفه ها چگونه است؟ آیا منحصر در زمان و اشخاص خاصی
.است یا نه همه برای همه زمان ها و همه رشادت ها وظایفی دارند که باید به اجرا در آید
یکی از این وظایف که اقل آن است توجه به فرزندان و خانواده های آن ها
ُول َّ ُ
که رسول خدا (ص) در این زمینه فرمودَ ...« :يق ُ
الل َع َّز َو َج َّل أَنَا خَ لِي َف ُت ُه
ن أَ ْسخَ َط ُه ْم َف َق ْد أَ ْسخَ َطنِي،»...
ي َو َم ْ
ن أَ ْرضَ ُاه ْم َف َق ْد أَ ْرضَ ان ِ 
ي أَ ْهلِ ِه َو َم ْ
ِف 
«خداوند می فرماید من جانشین شهید در خانواده او هستم ،هر کس
رضایت آنها را جلب کند رضایت مرا جلب کرده و هر کس آنها را به خشم
)آورد مرا به خشم آورده است»( .بحار األنوار ،مجلسی ،ج ،97ص 13
در اخبار مختلف روزانه شهادت هایی را از بین مدافعان حرم اعالم
می نماید .نگاهی به زندگی خانواده های شهدا پس از شهادت
.شان نکات مهمی را در بحث وظیفه ها مشخص می نماید
توجهبهگزارشیدراینزمینهخالیازفایدهنیست.دریکیازخبرگزاریهابهشرحدلتنگی
.یکی از فرزندان مدافعان حرم پرداخته که عمقش محتوای عاطفی را دنبال می نماید
خبرگزاری ابنا می نویسد :مدرسه المهدی(ع) لبنان با برگزاری یک مسابقه از دانش
آموزان خود خواسته بود تا یک جمله  ۸کلمهای در وصف رزمنده بنویسند« .فاطمه
دقیق» دختر خردسال «علی دقیق» رزمنده جاوید االثر حزباهلل و دانش آموز این
مدرسه ابتدایی با نوشتن جملهای تأثیرگذار تحسین همگان را برانگیخت .وی در
.وصف رزمنده نوشته است« :اگر شما ُگلی را در صحرای حلب دیدید خاک آن را
ببوسيد ممکن است پدرم آنجا دفن شده باشد «)(http:fa.abna24.com

