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به عمود 1200 که رس��یدیم، بوی کربال از 
همین جا احساس مي شد. با تجربه ای که از 
سفرهای سال پیش داشتم، مي دانستم که 
کمي  بعد راه به دو قس��مت تقسیم مي شود. 
پس همان جا ماندم تا س��ایر همراهان از راه 
برس��ند. معموالً عمودهایی که شماره های 
رند دارند شلوغ تر مي شوند، چراکه قرار خیلی 
از زائران در همین شماره ها تعیین مي شود. 
گوش��ه ای پیدا کردم و کن��ار دو عاقله مرد 
پنجاه و چند ساله نشستم. یکی شان با لهجه 
اصفهانی صحبت مي کرد. بس��یار شوخ طبع 
بودند و مرتب با هم شوخی مي کردند. از میان 
بگو بخندهای ش��ان فهمیدم که از بچه های 
جنگ هستند. خودم را معرفی کردم و از آنها 
خواستم خودش��ان را معرفی کنند. شهریار 
اهل یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه بود 

و رضا هم همان طور که لهجه اش لو مي داد، 
اصفهانی بود. به همین معرفی کوتاه بسنده 
کردند. چون فرصت کمي  داشتیم، سؤالی که 
از قبل ذهنم را درگیر کرده بود از آنها پرسیدم: 
زیارت کربال برای شما که بچه جنگ هستید، 

چه حس و حالی داشت؟ 
شهریار پاس��خ داد: »کربال نگو! حسرت بگو. 
آن موقع زیارت کرب��ال و عتبات عالیات رکن 
اصلی دعاهای مان بود. نه ما که همه مردم دعا 
مي کردند راه کربال باز شود. اصالً آن زمان لفظ 
کربالیی از حاجی باالتر بود. ما که در جبهه با 
دش��من مي جنگیدیدم و برای آزادسازی هر 
متر از خاک مان خون ها مي دادیم، قدر زیارت 

کربال را بیش��تر مي دانس��تیم. مگر نه اینکه 
رزمنده ها خودش��ان را از اصحاب عاشورایی 
امام حسین)ع( مي دانستند، مگر نه اینکه اسم 
خیلی از عملیات ها، گردان ها و پادگان های مان 
رنگ و بوی کربال داشت، برای همین زیارت 

کربال برای ما یک چیز دیگر بود.«
رضا هم گف��ت: »زیارت کرب��ال در خیلی از 
فعالیت های رزمنده ها خودش را نشان مي داد. 
مثاًل یادم اس��ت در ورزش صبحگاهی شعار 
مي دادیم: کرب��ال کربال ما داری��م مي آییم... 
اس��راي مظلوم م��ا داریم مي آیی��م... موقع 
عملی��ات تبلیغاتی ها که دس��تخط خوبی 
داشتند، روی س��ینه و خصوصاً پشت لباس 
رزمنده ها شعار »مسافر کربال« را مي نوشتند. 
هر عملیاتی که مي شد، بوی کربال را احساس 
مي کردیم. دو راه در پیش داشتیم، یا پیروز 
مي شدیم و راه کربال را باز مي کردیم، یا شهید 
مي ش��دیم که این طور به جای زیارت حرم، 

صاحب حرم را زیارت مي کردیم.«
پرسیدم فکر مي کردید یک روز راه کربال باز 
ش��ود و این همه ایرانی آزادانه، دوش��ادوش 
عراقی ها ب��ه زیارت عتبات عالی��ات بیایند؟ 
شهریار پاس��خ مي دهد: »راس��تش من که 
فکر مي کردم ش��هید مي ش��وم و خود آقا را 
زیارت مي کنم )مي خندد( ولی خب اصالً فکر 
چنین روزی را نمي ک��ردم. نمي دانم چطور 
احساس��ات آن موقع مان را بیان کنم. وقتی 
شب عملیات مي شد، منطقه ای که وارد عمل 
مي شدیم شاید هیچ ربطی به کربال نداشت، 

اما یک کورسوی امیدی در دل مان مي گفت 
با این عملیات به کربال مي رسیم! به نظر من 
مبدأ و مقصد رزمنده ها کربال بود. حاال چه به 
کردستان اعزام مي شدند یا جنوب یا هر جبهه 
دیگری، چه عملیات برای آزادسازی بصره بود 
یا العماره یا ش��لمچه و مجنون، ما فقط یک 
هدف داشتیم و آن هم رسیدن به کربال بود.«
رضا مي افزاید: »کربال اسم رمز بود. مقصد نه 
کربال رفتن که کربالیی ش��دن بود. )با بغض 
ادامه مي دهد( خیلی از بچه هایی که ش��وق 
زیارت کربال را داشتند، شهید شدند و حسرت 
به دل ماندند. البته ما فکر مي کردیم حسرت 
به دل هس��تند، در صورتی که آنه��ا به واقع 
کربالیی ش��دند و ما جا ماندیم. این که هنر 
نیست در زمان صلح و آرامش بلیت بگیری 
و به کرب��ال بیایی. کربال باید در دلت باش��د. 
عشق حسین باید با سرشتت آمیخته باشد. 
این طور اگر هزاران کیلومتر هم از کربال دور 
باشی کربالیی مي شوی. حاال اگر هم در دلت 
کربالیی باشی و هم جس��مت به این مکان 

مقدس برسد که نور علی نور.«
خیلی زود وقت رفتن فرامي رسد و دو یادگار 
دفاع مقدس در حالی که باز س��ر به سر هم 
مي گذارند از م��ن دور مي ش��وند. تا کربال 

راهی نیست...
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رفتنکهکربالییشدنبود.)بابغض
ادامهميدهد(خیل�یازبچههایی
کهش�وقزیارتکربالراداش�تند،
شهیدشدندوحسرتبهدلماندند.
البتهمافکرميکردیمحس�رتبه
دلهس�تند،درصورتیکهآنهابه
واقعکربالییشدندوماجاماندیم
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وظیفهسنگینتریرابهدوشمیکشدتادر
میانمردمبهروشنگریبپردازد.بسیجطالب
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سازمانبسیجاس�اتید،طالبوروحانیون
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روحانیوندردوراندفاعمقدسباعث
اتحادوهمبستگیاقش�ارمختلفدر
جبهههایجنگمیش�دند.دلیلاین
رجوعبهروحانیتدرآندورهودوران

مختلفچهبودهاست؟
سال های نخست پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اس��المی روحانیت جایگاه خاصی میان مردم 
داشت و دشمنان هنوز کارکرد روحانیت را درک 
نکرده بودن��د و تبلیغات منفی دش��من آن قدر 
گس��ترده و پررنگ نبود. در دوران دفاع مقدس 
ملت ایران با تمام همت و وجود از کش��ور دفاع 
کردند. مردم می دیدند روحانیت در کنار اقشار 
مختلف در دفاع از کشور ایستاده و این برایشان 
خیلی مهم بود. ما نمونه ای نداشتیم که روحانیت 
بگوید جنگ و جبهه چیست؟ روحانیون به آنچه 
می گفتند عمل می کردن��د و در صف اول خط 
مقدم جبهه قرار داش��تند. بعد از دفاع مقدس 
تبلیغات مسموم دشمن علیه روحانیت و همه 
نهادهای ارزشی بیشتر ش��د. نه تنها روحانیت 
بلکه بس��یج و س��پاه هم مورد هجمه دشمنان 
قرار گرفت. بسیج مگر جز اینکه از خودش مایه 
گذاشته و با تمام وجود از انقالب دفاع کرده و هر 
جا صحنه انقالب نیاز به نیرو پیدا کرده به فریاد 
انقالب رسیده کار دیگری کرده است. اما چهره 
بسیج را در تبلیغاتش��ان خراب می کنند و چه 
هتاکی هایی که به این نهاد انقالبی نمی کنند. 
نسبت به سپاه و دیگر نهادهای اثرگذار در جامعه 
هم همین روی��ه را در پیش دارند. لذا دش��من 
تبلیغات گسترده ای را ش��روع کرده که گاهی 

اثرگذار بوده است.
بهنظرشماآنمرجعیتیکهروحانیت
درانقالبودفاعمقدسداشت،بهرغم

تبلیغاتبیگانگانهنوزوجوددارد؟
به رغم همه هجمه ها، باز روحانیت محل رجوع 
مردم است. فکر نکنید این تبلیغات فقط معطوف 
به این چند سال اخیر اس��ت. از صدر اسالم به 
پیامبر اس��الم)ص( اهانت می کردن��د. دوران 
امیرالمؤمنین)ع( هم همین تبلیغات منفی وجود 
داشت. وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین)ع( در 
جامعه پخش شد پرس��یدند علی را کجا شهید 
کردند؟  گفتند مسجد. پرسیدند مگر علی نماز 
می خواند؟! یعنی جامعه مح��دود آن زمان که 
علی را می دید و همزمان با ایش��ان می زیست 
تحت تأثیر تبلیغات دش��من ق��رار گرفته بود. 
امروز با وجود تمام این تبلیغات مسموم دشمن، 
باز روحانیت جایگاه خ��ودش را دارد. امروز اگر 
رهبر معظم انقالب ندایی ب��ر زبان جاری کنند 
گس��تره اش تا آن س��وی مرزها خواهد رفت. یا 
اگر یک مرجع تقلی��د مطلب��ی را می فرمایند 
ببینید گستره اش تا کجا می رود. شخصی مثل 
سیدحس��ن نصراهلل حرف می زند و ببینید در 
دنیا چه کار می کند یا در عراق آیت اهلل سیستانی 
یک فتوا می دهد و جریان حشدالشعبی به وجود 

می آید و مردم بس��یج می ش��وند. به رغم اینکه 
س��ال های طوالنی روحانیت را در عراق و ایران 
کشتند ولی نتوانستند اثرگذاری روحانیت را کم 
کنند. ناگفته نماند گاهی تبلیغات زیاد خواسته یا 

ناخواسته مؤثر واقع می شود.
گذش�تهازدفاعمقدسک�هروحانیت
حضورپررنگیداشت،دردفاعازحرم

همشاهدحضورروحانیونبودیم.
بله، درصد جمعیتی ش��هدا را که نگاه می کنیم 
می بینیم درصد باالیی از شهدای دفاع مقدس و 
مدافع حرم به نسبت جمعیت روحانیون باالست. 
همین امروز این گونه احساس می شود که نقش 
روحانیت در جامع��ه کمرنگ ش��ده و جایگاه 
واقعی خودش را از دست داده است. اما باز نگاه 
می کنیم می بینیم نسبت به تناسب جمعیتی 
روحانیت جایگاه باال و اثرگذاری خوبی دارد. اگر 
در دفاع مقدس یک ردانی پور و میثمی داشتیم 
امروز هزار ردانی پور در مناطق محروم خدمت 
می کنند. پیام تشکر مقام معظم رهبری به امام 
جمعه خرمش��هر را مالحظه کنید. مثل ایشان 
صدها نفر را در حوزه های علمیه داریم. هزاران 
روحانی جوان مثل ردانی پور و میثمی داریم که 
قابل تحسین است. این را هر چه گسترده تر کنیم 
بهترین تبلیغ اس��ت. امروز تبلیغ عملی جواب 
می دهد. امروز نباید گوشه مسجد بنشینیم که 
مردم به س��راغ ما بیایند ما باید به س��راغ مردم 
برویم. حوزه علمیه با ط��رح هجرت روحانیون 
را به همراه خانواده هایشان با کمترین حقوق به 
یک روستا و مناطق محروم می فرستد و آنها چند 
سال در منطقه محروم می مانند و مردم این طلبه 

را پرستش می کنند. اینها باید گفته شود. 
مسلمًادرکناروظیفهتبلیغی،حضور
عملیروحانیوندرعرصههامثلدوران
دفاعمقدسبینعموممردموخصوصًا
جوانترهابس�یارتأثیرگذاراست،اگر
میش�ودبیش�تربهاینحضورعملی

بپردازیم.
از شروع انقالب در تمام عرصه ها چه در پیروزی 
انق��الب، چه بع��د از پی��روزی انق��الب و ترور 
ش��خصیت ها و چه در دوران دفاع مقدس و چه 
در دفاع از حرم، روحانیت پیشگام بوده است. ما 
روحانی ای داریم که چهار فرزندش به شهادت 
رس��یده اند. روحانی��ون زیادی داری��م که تک 
فرزندشان شهید شده است. 350 نفر روحانی 
آزاده داریم که سال های زیادی در اسارت دشمن 
بعثی بودند. بیش از 7هزار روحانی جانباز و بیش 

از 17 هزار روحانی رزمنده داریم. در یک روز از 
دفاع مقدس 140 شهید روحانی تقدیم انقالب 
ش��ده. معلوم اس��ت حضور روحانیت در جنگ 
حضور پررنگی بوده است. امروز در دفاع از حرم 
بیشترین مراجعات را از روحانیون داریم. بعضی 
از روحانیون به نیت زیارت عتبات عالیات به عراق 
رفتند و آنجا خودشان را به رزمندگان رساندند 
و در کنار آنه��ا در دفاع از حری��م اهل بیت)ع( 

جنگیدند و به شهادت رسیدند.
بس�یجطالبدرزمین�هتبلیغاتیچه
کارهاییرادرعرص�هجنگنرمانجام

دادهاست؟
امروز روحانیت در دورترین نقاط کشور در تمام 
شئون زندگی با مردم همراه است. مردم روستایی 
که 20 خانوار جمعیت دارد حداقل روزی یک بار 
طلبه مسجد شان را می بینند و مشکالت شان را 
با او در میان می گذارند. روحانیون در سختی ها 
و ناگواری ها و شادی ها باید با مردم باشند. وقتی 
جریان زلزله بم به وجود می آید می بینیم اگر آن 
روز روحانیت به تعداد انگشت شمار حضور پیدا 
کرد در زلزله کرمانشاه بیش از 1500 روحانی در 
روزهای مختلف کنار مردم بودند. در پیاده روی 
اربعین حضور چشمگیر روحانیون در کنار مردم 
را می بینیم. دش��من نگاه می کند کارکرد کدام 
یک از اقشار بیشتر اس��ت و همان قشر را مورد 
تهدید و تخریب قرار می دهد. می بیند روحانیت 
می  تواند نقش بیافریند و مردم را بسیج کند پس 
می خواهد این جایگاه را تخریب کند. چرا جایگاه 
اهل بیت را تخریب و تبعید می کردند چون نقش 

هدایتگری داشتند. 
طالبوروحانیوندربرابراینتخریب

چهکاریبایدانجامدهند؟

حضور روحانیت و نیروهای ارزشی در میان مردم 
باید بیشتر شود. گاهی خدماتی که ارائه می شود 
را نمی گویند. اگر نیروهای ارزشی و کسانی که 
در عرصه دی��ن با م��ردم کار می کنند عملکرد 
خودش��ان را به مردم بازگو کنن��د و همه چیز 
شفاف باش��د مردم هم اعتماد می کنند. همین 
کاری که مقام معظم رهب��ری پیش گرفته اند. 
مقایسه   ای کنیم از گذشته و حال و اینکه گذشته 
چه بودیم و امروز چه هستیم. ببینیم در 40 سال 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی چه اتفاقاتی افتاده 
و چه تهدید هایی را پشت س��ر گذاشتیم و چه 
تحریم های ناجوانمردانه ای را پشت سر گذاشتیم 
ولی باز همچنان پدر قدرت و باعزت هستیم. من 
به جرأت می توانم بگویم خدمات روحانیون در 
مناطق محروم از حد توانش��ان بیشتر است. در 
بسیاری از روستاها روحانیون حضور پیدا کرده 
و در تمام لحظات با مردم هستند. اینها باز باید 
بیشتر شود و بیشتر بازگو شود. اگر گفته نشود 
ممکن است تأثیر واقعی خودش را نداشته باشد. 
وقتی به طالب جوان می گوییم شما در شهرها 
می روید و کارهایی که انجام داده اید را بازگو کنید 

می گویند این کارها را برای خدا کرده ایم. 

تاچهمی�زاندرفضایمج�ازیوعلوم
ارتباطیجدیدکهجوانانبیش�ترباآن

سروکاردارندورودکردهاید؟
االن دوستان در عرصه های فراوانی کار می کنند باز 
امکان ورود در تمام عرصه ها برایمان وجود ندارد 
و امکانات و بودجه الزم را نداریم. دشمن پول های 
زیادی خرج می کند. عربستان ساالنه میلیون ها 
جلد کتاب علیه تشیع و دین چاپ می کند و در 
فصولی که مردم به حج و عمره می روند پخش و 
یا در کشورهای مختلف توزیع می کنند. در حالی 
که بیشترین تیراژ کتاب های ما 2هزار جلد است. 
همچنین رسانه  و فضای مجازی گسترده ای در 
اختیار دارند. کشور عربستان مرکز علوم دینی اش 
هزار برابر مراکز دینی ما اعتبار در اختیار دارد. ما 
چقدر بودجه داریم که بخواهیم این کارها را انجام 
دهیم. حوزه روحانیت وهابیت خیلی گس��ترده 
است.  تمام تبلیغاتشان علیه تشیع است. ما اهل 
سنت را نمی گوییم و منظورمان وهابیت است. در 
مساجد عربستان می بینیم حقوق کالنی در اختیار 

ائمه جماعات قرار می گیرد. 
مبلغانتانبهزب�انروزجامعهنزدیک
میش�وندتابااقش�ارمختل�فارتباط

بگیرند؟
هر روحانی که توانس��ت به مردم نزدیک شود و 
در غم و شادی مردم حضور پیدا کند موفق عمل 
کرده است. هر جا ما خودمان را کنار کشیدیم و 
سوار ماشین شدیم به مسجد رفتیم و با ماشین از 
مسجد برگشتیم نتوانستیم موفق شویم. امروز 
یک شخصیتی مثل آقای آل هاشم در تبریز تمام 
بس��ط و دیوارهایی که در نماز جمعه بین مردم 
کشیده ش��ده را برمی دارد و در تمام برنامه  ها با 
مردم حضور پیدا می کند و ببینید چه محبوبیت 
باالیی پیدا می کند. به نظر من وقت آن رس��یده 
برخی از این دیوارهای بی اعتمادی که دش��من 
بر اث��ر ترورها ایجاد ک��رده را برداریم. حفاظت و 
حراست از مسئوالن اثرگذار الزم است ولی این 
دیوارها هم باید برداشته ش��ود. اگر این اتفاقات 
بیفتد خیلی اثرگذار خواهد بود. روحانیت باید در 
مساجد و دانشگاه ها و جاهای دیگر وقت بگذارد 
و با مردم و جوانان حرف بزند. مقام معظم رهبری 
برخی مناصب را به روحانیون جوان می دهند که 
قطعاً با تدبیر و درایت اس��ت. چون این روحانی 
جوان حوصله صحبت و برخورد با جوانان را دارد 
و باعث می ش��ود که جوان رویش بش��ود با زبان 
خودش با روحانی صحبت کند. این درک متقابل 
خیلی با سخنرانی در مسجد فرق می کند. امروز 
باید روحانیون این فضا را ایجاد کنند. یک اتفاقی 
در تبریز می افت��د بارقه امید در م��ردم به وجود 
می آید. امیدواریم همه روحانیون به این ش��کل 

عمل کنند.
دردیگرکشورهافعالیتهایتبلیغاتی
ب�رایمعرفیوجذباس�المرحمانیو

حقوقیوجوددارد؟
امروز حوزه های علمیه در شرایط بسیار خوبی به 
سر می برند. شاید هزاران نفر از مبلغین ما در خارج 
و داخل کشور با افراد مختلف در ارتباط باشند. در 
تلویزیون خانواده ای مسیحی را می دیدم که شیعه 
شده بودند.  می گفتند بر اثر صحبت روحانی یک 
کاوران زیارتی در مکه با اهل بیت)ع( آشنا شدم 
و مشتاق شدم بیشتر از این بزرگان بدانم. همین 
دانستن باعث جذب مردم به ادیان دیگر می شود. 
امروز در کش��ورهای مختلف روحانیون در حال 
تبلیغ ب��ا زبان های مختلف هس��تند. طلبه های 
جوان به زبان و سالح امروز مسلط هستند. امروز 
رایزن های فرهنگی خوبی در کشورهای اسالمی 
و غیراسالمی داریم که فعالیت های تبلیغی خوبی 

انجام می دهند.
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