
نگاه

بيانات تاريخي امام خطاب به رزمندگان در 21 آذرماه 1361
مقابل فداكاري هاي شما شرمنده هستيم

  غالمحسين بهبودي
شايد اگر تمام جلدهاي صحيفه نور )امام( 
را بگرديم هي�چ گاه گروه�ي را نيابيم كه 
مانند رزمندگان مورد لطف و توجه حضرت 
امام باشند. ايشان در برخورد با بچه هاي 
جنگ از لطيف ترين و خاضع ترين واژه ها 
و اصطالح�ات بهره مي بردن�د. در آذرماه 
1361، عده اي از رزمندگان پيامي كتبي به 
امام ارسال مي كنند و ايشان نيز در 21 آذر 
ماه همان سال در جواب پيام رزمندگان، 
بياناتي را خطاب به ايشان ايراد مي كنند. 
بياناتي كه در ن�وع خود كم نظير اس�ت. 
آذرم�اه 1361 زماني اس�ت ك�ه عمليات 
خونيني چ�ون طريق القدس، فتح المبين 
و الي بيت المقدس و س�پس رمضان يكي 
پس از ديگري به وقوع پيوسته اند و جبهه 
ايران ش�هداي بس�ياري را تقدي�م كرده 
اس�ت. حال و هواي جبهه ها عاش�ورايي 
اس�ت و پير جماران فرزندان معنوي خود 
را اينچنين خط�اب قرار مي ده�د. با هم 
نگاهي به اي�ن پيام تاريخ�ي مي اندازيم. 

» سالم مرا به ايش��ان )رزمندگان( برسانيد. 
من به شما دعا مي كنم و در مقابل فداكاري ها 
و خدماتي كه مي كنيد ش��رمنده هستيم و 
نتوانس��تيم كاري انجام دهي��م.« فراموش 
نكنيم گوينده اين جمالت پيشواي مسلمانان 
جهان اس��ت كه ميليون ها نفر در سراس��ر 
جه��ان از او تبعي��ت مي كنند. كس��ي كه با 
رهبري خود تاريخ 2500 ساله شاهنشاهي 
ايران را تغيير داده است، حاال به صراحت از 
شرمندگي خود در برابر فداكاري رزمندگان 
سخن مي گويد. حضرت امام از اين نيز فراتر 
مي روند و مي گويند:»شما حجت را بر ما تمام 

كرده ايد.«

در بخش��ي از اين پيام تاريخي، امام جهاد 
رزمندگان در جبهه ه��ا را باعث مباهات و 
افتخار پيامبر اك��رم)ص( معرفي مي كنند. 
اين نكته اي است كه ش��ايد در هيچ كدام 
از بيانات ايش��ان نظيرش پيدا نش��ود. امام 
مي فرمايند:» شما با كارهاي خودتان سبب 
مباهات و افتخار پيامبر اكرم)ص( شده ايد. 
شما امام زمان)عج( را روس��فيد كرده ايد. 
شما در پيشگاه خداوند متعال، مقامي داريد 

كه ما بايد به شما غبطه بخوريم.«
شايد برخي سخنان امام را غلوآميز بدانند،اما 
بيانات ايشان در خصوص مقام رزمندگان در 
تداوم همان ديدگاه كلي آنها نسبت به دفاع 
مقدس است. ايشان پيشتر و در آغاز جنگ، 
اين جنگ را نه نبرد دو كش��ور كه رويارويي 
جبهه حق و باطل معرفي كرده بودند، لذا در 
اين جبهه اس��تكبار و استضعاف، رزمندگان 
همان جنود حق هس��تند كه كشته هايشان 
ش��هيد نام مي گيرند و مجروحانش��ان نيز 
جانباز. همين سربازان اسالم يا همان سربازان 
جبهه استضعاف كساني هس��تند كه باعث 
افتخار رس��ول گرامي اسالم مي ش��وند و با 
جانفشاني هاي خود، امام عصر را نيز روسفيد 

مي كنند. 
»ش��ما موجب عزت اسالم،مسلمين و مردم 
ايران در دنيا گشته ايد. شما تاريخ را با عظمت 
و معنويت خود زرين و افتخارآميز كرده ايد. 
شما را مالئكه اهلل فراموش نخواهد كرد.« در 
واقع آنچه در جبهه هاي جنگ رخ مي داد بر 
اساس جهان بيني و ايدئولوژي حضرت امام 
منطبق بر همان نبرد تاريخي حق و باطل بود. 
اينجاست كه ايشان جهاد رزمندگان را باعث 
افتخار تاريخ معرفي مي كنند؛ تاريخي كه در 
طول جنگ هاي خود، ديگر بار حماسه عاشورا 

را در شرف تكرار مي ديد. 
 امام خميني)ره( در ادامه مي فرمايند:»ارواح 
طيبه ش��هداي ش��ما در خط مقدم جبهه، 
شب هاي حمله حاضر و ناظر هستند.« شهدا 
زنده اند و اين حقيقت مورد اشاره در قرآن، در 
بيانات حضرت امام بشارتي به رزمندگان است 
تا اگر شهادت جمع كثيري از همرزمانشان 
باعث ضعف روحيه برخي از آنها شده، بدانند 
كه شهدا همچنان ناظر بر رفتار و جهاد آنها 
هستند و در اين مسير مقدس، همراهي شهدا 

را شاهد و ناظر ببينند. 
پاي��ان اين پي��ام تاريخي تأكي��دي دوباره 
بر تقدس راهي اس��ت كه س��ربازان اسالم 
برگزيده اند و بايد در اين راه مقدس، رسالت 
تاريخي نبرد با جبهه اس��تكبار را به دوش 
بگيرند:» ش��ما ياوران خ��دا، پيامبر)ص(، 
زين��ب كب��ري )س( و ام��ام زمان)ع��ج( 
 هستيد. خدا دش��منان شما را ذليل و خوار

خواهد كرد.«
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در بخش�ي از اي�ن پي�ام تاريخ�ي 
امام جهاد رزمن�دگان در جبهه ها 
را باع�ث مباهات و افتخ�ار پيامبر 
اك�رم)ص( معرف�ي مي كنن�د. اين 
نكته اي اس�ت ك�ه ش�ايد در هيچ 
كدام از بيانات ايشان نظيرش پيدا 
نش�ود. ام�ام مي فرمايند:»ش�ما با 
كاره�اي خودتان س�بب مباهات و 
افتخار پيامبر اكرم)ص( ش�ده ايد. 
ش�ما ام�ام زمان)عج( را روس�فيد 
پيش�گاه  در  ش�ما  كرده اي�د. 
خداوند متع�ال، مقام�ي داريد كه 
ما باي�د به ش�ما غبط�ه بخوريم.«

 صغري خيل فرهنگ
س�ردار باقرزاده از مادر ش�هيد مي پرس�د 
نامه هاي ش�ما به فرزن�د رزمنده ت�ان را چه 
كس�ي مي نوش�ت؟ مادر مي گويد به برادرم 
مي گفتم حرف ه�اي مرا براي غ�الم بنويس 
و بفرس�ت.  س�ردار نامه اي را روبه روي خود 
مي گيرد و ش�روع به خواندن مي كند. چند 
س�طري كه مي خواند، حس�ين برادر شهيد 
مي گويد اين همان نامه اي اس�ت كه ما براي 
غالم نوش�ته بوديم. س�ردار خب�ر تفحص و 
شناس�ايي پيكر ش�هيد غالم حق شناس را 
مي دهد و مي گويد اين نامه همراه با كارت هاي 
شناس�ايي در كن�ار پيكرش س�الم تفحص 
شده است. نام او در س�ال 61 بعد از عمليات 
رمض�ان در ليس�ت مفقوداالثره�ا ثب�ت و 
پيكرش36 س�ال بع�د در مهرماه س�ال 97 
شناسايي شد. مادر مي گويد از همان لحظه اي 
كه خبر مفقوداالثر ش�دنش را شنيدم، نذر 
كردم روزانه 5هزار صلوات بفرس�تم تا پيكر 
فرزن�دم برگ�ردد. گفت وگوي ما با حس�ين 
ح�ق ش�ناس، ب�رادر ش�هيد را مي خوانيد. 

اغلب رزمنده هاي نس�ل اول جنگ از 
مبارزان انقالبي هم بودند، برادرتان هم 

فعاليت انقالبي داشت؟
غالم متولد سال 1344 و چهارسال از من بزرگ تر 
بود. يعني هنگام پيروزي انقالب 13 ساله بود. در 
همان سن و س��ال در فعاليت هاي انقالبي نظير 
پخش اعالميه هاي حضرت امام )ره( و ش��ركت 
در تظاهرات مشاركت داشت. سال 56 كتابي از 
امام تهيه كرده بود. آن زمان مي گفتند هر كس 
كتاب يا رساله امام را دارد بازداشت مي شود. ما 
در خانه هم كتاب امام را داش��تيم و هم رس��اله 
ايش��ان را كه در جايي مخفي نگه مي داشتيم. 
غالم مقلد امام بود. براي شركت در تظاهرات از 
گرگاب به شهرهاي مختلف مي رفت. به شهيد 
بهشتي خيلي عالقه داشت. بعد از حادثه هفتم 
تير خيلي گريه و بي تابي كرد، خودش را مي زد 
و ناله مي كرد. بعد هم كه مي گفت جايز نيست 
بمانم و بهمن ماه سال 60 به جبهه رفت. با اينكه 
پدر نداشتيم و ايشان نان آور خانه بود اما مادرمان 

هم مخالف فعاليتش نبود. 
پدرتان در قيد حيات نبود؟چون گفتيد 

برادرتان نان آور خانه بود.
پدرمان سال52 مرحوم ش��دند. بعد از آن غالم 
هم درس مي خواند ه��م كار مي كرد. هر كاري 
كه مي شد با همان س��ن كمش كه كمتر از 10 
سال داشت انجام مي داد. مثاًل چوپاني مي كرد 
يا كمك حال دايي ها مي شد. مادرمان قاليبافي 
مي كرد، نان مي پخت و براي مردم كار مي كرد 
تا هزينه زندگ��ي تأمين ش��ود و رزق حالل به 
دس��ت مي آورد. م��ا مطمئن بودي��م پولي كه 
خرج خانواده مي شود حالل و حاصل زحمت و 
دسترنج اعضاي خانواده است كه با سختي و رنج 
به دست آمده است. وضع مالي خوبي نداشتيم. 
مادرمان يك تخم مرغ مي پخت و من و برادرم 
با هم مي خورديم و خودش نمي خورد تا ما با آن 

تخم مرغ سير شويم. 
خوانندگان ما عمومًا جوان هستند اگر 
مي شود از ش�اخصه هاي مهم اخالقي 

برادرتان براي خوانندگان ما بگوييد.
برادرم بين همكالس��ي هاي خود به شيخ غالم 
معروف بود، يعني هم احكام و معارف اسالمي را 
مي دانست و هم به آنها عمل مي كرد. با بي حجابي 
از همان دوران نوجواني مخالف بود. قبل از انقالب 
معلمان مدارس حجاب كامل نداشتند و غالم از 
اين موضوع خيلي ناراحت بود. غالم در كالس 

پنجم ابتدايي كه خانم معلم آنها حجاب كامل 
نداشت سرش را باال نمي گرفت و همان زمان به 

شيخ غالم معروف شد. 
چند ساله بود كه عازم جبهه شد؟

بهمن ماه سال 60 كه 16 ساله بود عازم جبهه 
ش��د و رزمنده گروه��ان حمزه از گ��ردان امام 
محمدباقر)ع( لش��كر 14 امام حسين )ع( شد. 
مادرم هم راضي ب��ود. برادرم قب��ل از رفتن در 
نامه ها و وصيتنامه اش براي فاميل و بس��تگان 
نوشت كه من مي روم اگر كسي به مادرم بگويد 
تو دو تا پس��ر بيش��تر نداري، چرا اجازه دادي 
فرزندت به جبهه برود، من راضي نيستم و از او 
نمي گذرم. سال 60 با سه نفر از دوستانش با هم 
رفتندكه دو تا از آنها جانباز و يك نفر هم شهيد 
شد. كسي كه شهيد شد به نام عباس حق شناس 
پس��رعموي مادرمان هم بود ك��ه در عمليات 
آزاد سازي خرمشهر در روز دوم خرداد به شهادت 
رسيد. اينها خيلي با هم دوست بودند. غالم روز 
آزادي خرمشهر همراه با پيكر دوستش به خانه 
آمد و بعد از مراسم تشييع و مراسم هفتم شهيد 

دوباره به جبهه بازگشت. 
شهيد چند بار عازم جبهه شد؟

دو بار. در اع��زام دوم همراه با 20نفر از بچه هاي 
گرگاب بود. روز اعزام اين گروه را به ياد دارم كه 
چون اعزام دسته جمعي بود، مراسم باشكوهي 
برگزار شد. مردم زيادي آنها را بدرقه كردند. غالم 
شش ماه در جبهه بود و در عمليات بيت المقدس 
و رمضان شركت داشت. وقتي به مرخصي مي آمد 
از عمليات براي ما مي گف��ت. وقتي از عمليات 
بيت المقدس برگشت گفت واقعاً همانطوركه امام 
خميني)ره( فرمودند آزادسازي خرمشهر خدايي 
بود. اين جمله او را هرگز فراموش نمي كنم كه 
مي گفت اين اس��رايي كه گرفتي��م اگر جرئت 
داش��تند و اهل مقاومت بودند و به بچه هاي ما 

حمله مي كردند، ما هرگز موفق نمي شديم. 
در كدام منطقه مفقوداالثر ش�د و شما 

چگونه باخبر شديد؟
بعد از آزاد س��ازي خرمش��هر، غالم در عمليات 
رمضان شركت كرد. مسئوليتش در اين عمليات 
بيس��يم چي بود كه فرمانده اش هم همان آقاي 
عبداهلل حق شناس پسرعموي مادرمان بود. در 
اين عمليات از جمع 20 نفري آنها كه با هم اعزام 
شده بودند، 16 نفر مفقوداالثر شدند و چهار نفر به 
اسارت درآمدند. غالم در محور نهر كتيبان عراق 
مفقوداالثر شد. معموالً رزمندگان شركت كننده 
در هر عملياتي بعد از پايان عمليات، به مرخصي 

مي آمدند. عمليات رمضان تمام شد اما از غالم 
خبري نش��د. ما كه پيگيري كرديم مي گفتند 
معلوم نيست اسير يا شهيد ش��ده است. بعد از 
مدتي آن چه��ار نفر به خانواده ه��اي خود نامه 
نوشتند كه ما اسير شده ايم اما باز از غالم خبري 
نشد و اين بي خبري تا 10 سال بعد از پايان جنگ 
هم ادامه داشت كه ديگر به قطعيت رسيديم به 

شهادت رسيده است. 
قطعًا سال ها چشم انتظاري براي مادر 
سخت بود. اين سال ها بر ايشان چگونه 

گذشت؟
مادرم از در خانه هر صدايي كه مي آمد، مي گفت 
برو شايد از برادرت خبري آورده باشند. تا زماني 
كه جنگ ادامه داش��ت يكجور بود. بعد از پايان 
جنگ كه آزادگان به تدريج به كشور بازگشتند 
باز به گونه اي ديگر اين چش��م انتظاري وجود 
داش��ت. بعد هم كار تفحص پيكر شهدا شروع 
شد و هر چند وقت يك بار پيكر تعدادي از شهدا 
در كشور تشييع مي شد باز به گونه اي ديگر. ما 
همواره منتظر خبر جديدي از غالم بوديم. مادرم 
مي گفت برو ببين برادرت در ميان اين پيكر ها 
نيس��ت. من مي گفتم غالم در عمليات رمضان 
مفقود االثر شد، پيكرهايي كه آوردند مربوط به 
اين عمليات نيست. خالصه دائم پيگير بود. من 
هم هميشه به مادر دلداري مي دادم. مادرم جز 
من كسي را نداشت. هميشه مي گفتم مثل مادر 
وهب نصراني باش براي آنچه در راه خدا داده اي 
ناراحت نباش، اما به هر حال مادر بود و دلتنگي 
مي كرد. تا اينكه در ارديبهش��ت ماه امسال با ما 
تماس گرفتند كه براي انجام آزمايش دي ان  اي 
بياييد تا در صورتي كه پيكرهاي جديد ش��هدا 
تفحص ش��دند، آزمايش ش��ما را براي تطبيق 

داشته باشيم. وقتي پيكر غالم تفحص شد، نامه 
و مدارك همراهش براي شناسايي ايشان كافي 

بود و نيازي به آزمايش دي ان  اي نبود. 
س�ردار باق�رزاده در گفت وگويي كه با 
ايشان داش�تيم گفت مادر ش�ما براي 
كش�ف پيكر فرزندش روزان�ه 5 هزار 

صلوات نذر كرده بود. 
بله، مادرم از زمان شنيدن خبر مفقوداالثر شدن 
غالم دائم تس��بيح در دست داش��ت و صلوات 
مي فرستاد. ما تمام اين سال ها او را به اين حالت 
مي ديدي��م ام��ا رازش را نمي دانس��تيم. بعد از 
بازگشت پيكر برادرمان به ما گفت كه روزي 5 
هزار صلوات نذر كرده بودم تا پيكر غالم كشف 

شود. 
خود س�ردار باقرزاده هم خبر تفحص 

پيكر برادرتان را براي شما آورد؟

بله، هميشه از سپاه يا بنياد ش��هيد با ما تماس 
مي گرفتند. گاهي به خانه ما مي آمدند. اين يك 
روال عادي بود. آن روز هم كه با من تماس گرفتند 
و گفتند س��ردار باقرزاده از تهران مي خواهد به 
منزل ش��ما بيايد فكر كردم مثل دفعات پيش 
مس��ئوالن مي خواهند براي سركش��ي بيايند. 
اصاًل به ذهنم خطور نك��رد كه اينها مي خواهند 
خبر كشف پيكر غالم را بدهند. اتفاقاً خيلي هم 
س��فارش كردند كه خانواده براي پذيرايي دچار 
زحمت نش��وند كه گفتم نه چه زحمتي، منزل 
شهيد است و ما در خدمت هستيم. روز بعد سردار 
باقرزاده رأس ساعت مقرر همراه با مديركل بنياد 
شهيد اصفهان و رئيس بنياد ش��هيد گرگاب و 
تعدادي از اعضاي سپاه آمدند. سردار چادر مادر را 
بوسيد و از ايشان پرسيد نامه هاي شما به شهيد را 
كه در جبهه بود خودت مي نوشتي يا كسي براي 
شما مي نوشت كه مادر گفت من سواد نداشتم، 
از برادرم مي خواستم كه حرف هاي مرا براي غالم 
بنويسد و بفرستد. بعد سردار دو نامه را باز كرد و 
شروع به خواندن نامه ها كرد. چند خطي از نامه 
را كه خواند، متوجه شديم همان نامه اي است كه 
ما براي غالم نوشته بوديم. تعجب كرديم. وسط 
خواندن نامه بود كه گفتم س��ردار اين نامه را ما 
براي غالم نوشتيم، دست شما چه مي كند؟! گفت 
بله نامه شماست. پيكر ايشان در روز 18 مهرماه 
امسال در منطقه نهر كتيبان عراق تفحص شد و 
اين نامه هم همراه پيكر ايشان بود كه همچنان 
سالم مانده است. ما از روي اين نامه پيكرشان را 
شناسايي كرديم. نامه همانطور سالم مانده بود. 
كارت شناسايي ها مثل كارت بسيج، كارت تردد 
در منطقه جنگي و كارت خون همه سالم مانده 
بودند. سردار باقرزاده كپي آنها را آورده بود و به ما 
نشان داد. دو تا نامه آخر كه برايش نوشته بوديم 
هم در جيبش س��الم بود. خودش هم يك نامه 
همراه با وصيتنامه براي ما نوش��ته بود و در آن 
نامه اش��اره كرده بود اين آخرين نامه اي اس��ت 
كه براي شما مي نويسم. او مي دانست كه شهيد 
مي شود. سربندي هم بر بازويش بسته شده بود 

كه همچنان سالم مانده بود. 
حال و هواي مادر شهيد وقتي خبر را از 
زبان سردار شنيد را مي توانيد توصيف 

كنيد؟
مادر دستش را به سوي آسمان بلند كرد و خدا 
را چند بار شكر كرد. اينجا بود كه از نذر صلواتش 
براي ما صحبت كرد. مادرم سال ها بر سر مزاري 
كه به يادبود غالم بعد از تأييد شهادتش درست 
كرده بوديم مي رفت و گري��ه مي كرد. برخي به 
مادر طعنه مي زدند كه اين مزار خالي است، چرا 
گريه و بي تابي مي كنيد؟! مادر همه آن حرف ها و 

زخم زبان ها را تحمل مي كرد. 
آقاي حق شناس! جوانان امروز ما چقدر 

شبيه غالم هستند؟
من از خودم مي گويم. نمي دانم چه جوابي براي 
ش��هيد دارم. يعني اگر ايش��ان در آخرت از من 
بپرس��د براي حفظ خون ش��هدا و پاسداري از 
انقالب چه كردي؟ من جوابي ندارم و شرمنده 
ايش��ان هس��تم. البته ما جواناني مثل ش��هيد 
حججي را كم نداريم. مدافعان حرم ثابت كردند 

ادامه دهنده راه شهدا هستند. 
فرزندان شما عموي شهيدشان را چقدر 

مي شناسند؟
فرزندان من عمويشان را خوب مي شناسند و از 
من مي خواهند تا خاطراتي از او را برايشان تعريف 
كنم و اهل پرس و جو هستند. مي خواهند او را 
بيشتر بشناسند. هميش��ه به پسرم مي گويم از 
عمويش الگو بگيرد. دخت��رم هم ارادت خاصي 

به شهدا دارد. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد غالم حق شناس كه پيكرش به تازگي شناسايي شده است 

نامه مادر 36سال همنشين پيكر فرزند بود 

مادرم وقتي خبر شناسايي پيكر برادرم 
را از زبان س�ردار ش�نيد دستش را به 
سوي آسمان بلند كرد و خدا را چند بار 
شكر كرد. اينجا بود كه از نذر صلواتش 
براي ما صحبت كرد. مادرم سال ها بر 
سر مزاري كه به يادبود غالم بعد از تأييد 
شهادتش درست كرده بوديم مي رفت 
و گري�ه مي كرد. برخي به م�ادر طعنه 
مي زدند كه اين مزار خالي اس�ت، چرا 
گريه و بي تابي مي كنيد؟! مادر همه آن 
حرف ها و زخم زبان ها را تحمل مي كرد
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