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درک عمیق شهدای مدافع حرم از واژه جهاد و شهادت

شهادت را معرفت الزم است
  احمد محمدتبریزی

ش��هدای مدافع حرم با درک عمیقی از واژه 
ایثار، جه��اد، مقاومت و ش��هادت از زندگی 
مادی دست شستند و به دفاع از حریم اسالم 
پرداختند. این شهدا اهداف زندگی را تنها در 
تحقق آرزوهای دنیوی نمی دیدند و با نگاهی 
بلند و فراخ به سعادت در آخرت می اندیشیدند. 
اعتقادات قلبی آنان آرامش را در زندگی شان 
حکمفرما کرده بود و آنها با همین آرامش که 
از اعتقادات قلبی شان نشئت می گرفت، راهی 
جبهه های مقاومت شدند. شهادت در منظر 
این شهدا تنها به معنای کشته شدن نیست 
بلکه آنها با درکی عمیق پی به فلس��فه جهاد 
و شهادت در راه خدا برده بودند و همین فهم 

درست کلید رستگاری شان شد.
شهید »علی حسینی کاهکش« جوانی که در 
زمستان ۹۴، داوطلبانه به جمع مدافعان حرم 
بانوی مقاومت، حض��رت زینب کبری)س( 
در سوریه ملحق ش��د و در همان سال، طی 
عملیات شکس��ِت حصر »نبل« و »الزهرا« 
خلعت شهادت پوشید. ش��هید کاهکش به 
عنوان تک تیرانداز در سوریه به مدت ۴۵روز 
مقابل تکفیری های داعش ایستادگی کرد. 
این ش��هید که مدرک مهندسی برق قدرت 
داشت و در شرکت نفت مشغول کار بود با رها 
کردن تمام موقعیت های خوب ش��غلی اش 

عازم میدان دفاع از حریم اهل بیت)ع( شد.
ماندگارترین صحنه ای که از شهید کاهکش 

در ذهن ها حک ش��ده جمله ای است که این 
شهید واالمقام با ماژیک بر روی دیوار نوشته 
و در بخشی از وصیتنامه خود نیز آورده است: 
»این که تیر یا ترکش به تو و من اصابت کند 
و بمیریم که شهادت نیست! دشمن هم با تیر 
و ترکش می میرد. شهادت آن زمان شهادت 
است و زیباست که به تکلیف عمل کرده باشیم 
و مزد و اجر آن را خداوند تعیین کند و آن موقع 
ِِّهم  است که شهادت، ش��هادت است »ِعنَد َرب
یُرَزقوَن« است.« این جمله نشان از درک باالی 
شهید از معنای شهادت و مسیری که شهید در 

آن جانش را از دست می دهد، دارد.
شهید »محمد حمیدی« یکی دیگر از شهدای 
مدافع حرم اس��ت که در مقابله ب��ا نیروهای 

تکفیری به شهادت رسید. او به ابوزینب معروف 
بود و در مسیر دمشق- درعا در جنوب سوریه 
بر اثر انفجار مین به کاروان ش��هدای مدافع 
حرم پیوست. شهید حمیدی دلنوشته زیبایی 
درباره شهادت با این مضمون دارد: »شهادت را 
لیاقت الزم نیست، معرفت الزم است، منتهای 
آرزوی هر انسانی رسیدن به کمال است که راه 
گریز و سریع آن جهاد در راه اوست که هر کس 
نتواند این نانوشته را خواند و آن را تفسیر کند. 
کمال را صالتی است دورکعتی که  وضویش 
با خون اس��ت والغیر، حال هر کس این وضو 
نتواند که سرمنزل راه است، منزل بعدی نیت 
و قیام اس��ت که دعوت می باشد، منزل سوم 
طی طریق و ذوب الی اهلل است که کمتر کسی 
به این مقام رسیده. گریز دیگر توسل است که 
بهترین آن نور اعظم دخت خاتم است که تمام 
راه ها بدو ختم شود و راه های دیگر ختم بدین 

راه است و راه دگر ندارد.«
شهید محمودرضا بیضایی از شهدای دهه 
شصتی مدافع حرم، زمس��تان سال ۹3 در 
راه دفاع از حرم ش��ربت ش��هادت نوشید و 
آسمانی ش��د. بیضایی در وصیتنامه اش به 
زیبایی هدف��ش از جهاد و دفاع را نوش��ته 
که بخش های��ی از آن را می خوانیم: »باید 
به خودم��ان بقبوالنیم ک��ه در این زمان به 
دنیا آمده ایم و شیعه هم به دنیا آمده ایم که 
مؤثر در تحقق ظهور موال باشیم و این همراه 
با تحمل مش��کالت، مصائب، س��ختی ها، 

غربت ها و دوری هاس��ت و جز با فدا شدن 
محقق نمی ش��ود حقیقت��اً... مس��ئولیت 
سنگینی بر دوش مان گذاشته شده است و 
اگر نتوانیم از پسش برآییم، شرمنده و خجل 
باید به حضور خداون��د و نبی اش و ولی اش 
برسیم چراکه مقصریم. کل یوم عاشورا و کل 
ارض کربال و به قول سیدمرتضی آوینی این 
یعنی اینکه همه ما ش��ب انتخابی خواهیم 
داشت که به صف عاش��وراییان بپیوندیم و 
یا از معرکه جهاد بگریزی��م و در خون ولی 
خدا شریک باشیم. ان ش��اءاهلل در پناه حق 
و تا )تحقق( وعده الهی و یاری دولت ایشان 

خواهیم جنگید.«
خواندن دیدگاه شهدای مدافع حرم درباره 
شهادت و جهاد نشان می دهد این رزمندگان 
با درک و بینش��ی عمی��ق وارد کارزار نبرد 
ش��دند. آنها می دانس��تند چه می خواهند و 
به دنبال چه هس��تند. اهداف بزرگی در سر 
داشتند و جان ش��ان را هم برای اهداف شان 
گذاشتند. ش��هدای مدافع حرم در پیشگاه 
تاریخ آگاه و سربلندند. آنها راه شهدای دفاع 
مقدس را ادامه دادند و به همه ما فهماندند 
درک مکت��ب چه مس��یر روش��نی را پیش  

روی مان می گشاید.
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ش�هادت را لیاق�ت الزم نیس�ت، 
معرفت الزم است، منتهای آرزوی 
هر انسانی رس�یدن به کمال است 
که راه گری�ز و س�ریع آن جهاد در 
راه اوس�ت که هر ک�س نتواند این 
نانوشته را خواند و آن را تفسیر کند

  غالمحسین بهبودی
وقتی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع 
شد، هدایت اهلل طیب که آن زمان در امریکا 
مشغول تحصیل بود، درس و دانشگاه و آینده 
شغلی و تحصیلی اش را نیمه کاره گذاشت تا 
به قصد دفاع از کشور آبا و اجدادی اش راهی 
میدان نبرد ش�ود. گفتنش در حرف آس�ان 
است، اگر خوب دقت کنیم، کمتر کسی حاضر 
است زندگی بی دغدغه در فلوریدای امریکا 
را با آتش و خون و سختی های میدان جنگ 
عوض کند؛ آن ه�م داوطلبان�ه! هدایت اهلل 
طیب متولد 1333 در روستای موگر )استان 
کهگیلوی�ه و بویراحم�د( از دانش�جویان 
پیرو خط ام�ام بود ک�ه در فروردی�ن 1361 
در جریان عملیات فتح المبین به ش�هادت 
رس�ید اما در همین م�دت کوت�اه عمرش، 
خاطرات جاودانی از خود به یادگار گذاشت 
که گ�ذری بر آنه�ا، ش�مه ای از زندگي یک 
س�رباز راس�تین خمینی کبیر را پیش روی 
تاریخ ق�رار می دهد. با همراهی س�یدعلی 
حسن پور از فعاالن فرهنگی استان کهگیلویه 
و بویراحمد، بخش�ی از زندگ�ی و خاطرات 
ش�هید طیب را تقدیم حضورتان مي کنیم.

  تحت تعقیب
سال ۵3 بود که مأموران ساواک، هدایت اهلل را 
بازداش��ت کردند. او هنوز امتحانات سال آخر 
دبیرس��تان را به پایان نرس��انده بود که نامش 
به عن��وان یک فعال سیاس��ی در دبیرس��تان 
2۵ ش��هریور بهبهان دهان ب��ه دهان چرخید. 
هدایت اهلل در زمانی فعالیت های انقالبی را آغاز 
کرده بود که مبارزه با رژیم ش��اه فراگیر نشده 
بود. این جوان 20 ساله، با بصیریتی که داشت، 
خیلی زود وارد فاز مبارزه شد و حتی در دوران 
خدمت سربازی نیز به فعالیت هایش ادامه داد. 
بعد از اتمام س��ربازی، چون از طرف س��اواک 
احس��اس خطر مي کرد، به اهواز رفت و مدتی 
در یک شرکت خارجي  به نام »کنترکسیون« 
مش��غول ش��د. در آنجا رئیس کارگزیني بود و 
کتاب و نوارهاي مذهبي را بین کارکنان شرکت 
پخش مي کرد اما ساواکی ها یکي از دوستانش را 
دستگیر کردند و همین امر باعث شد هدایت اهلل 
به بهبهان فرار کند. نهایتاً شهید طیب برای در 
امان ماندن از شر مأموران رژیم، روز 1۵ شهریور 
13۵6 فرودگاه آب��ادان را به  قصد آمریکا ترک 
کرد. او مي رفت تا بع��د از تحمل مدتی بیکاری 
و سردرگمی، تحصیل در یکی از دانشگاه های 
ایالت فلوری��دای امریکا را آغ��از کند. راهی که 

مسیر مبارزاتی او را به نحو دیگری رقم زد.
  نماینده انجمن اسالمي 

ش��هید طیب در دانشگاه شهر س��ن پترزبورگ 
فلوریدا به همراه جمعی از دانش��جویان، انجمن 
اس��المي  تش��کیل مي دهند ک��ه در رأي گیري 
بین دانش��جویان، خ��ود هدایت اهلل ب��ه عنوان 
نماینده انجمن اس��المي برگزیده مي ش��ود اما 
پیروزی انقالب اس��المي  و متعاقب آن تسخیر 
النه جاسوسی توس��ط دانش��جویان پیرو خط 
امام، مشکالتی را برای دوستداران انقالب پدید 
مي آورد. آن روزها بس��یاری از شهرهای امریکا 
شاهد هتک حرمت دانشجویان مسلمان ایرانی 
توس��ط ضدانقالب، پلیس امریکا و برخی مردم 
امریکا بود. در این بین شهید طیب سعی مي کرد 
تا از کیان جمهوری اسالمي  دفاع کند و مردم و 
دانشجویان امریکایی را از واقعیات انقالب اسالمي  
و عقاید حضرت امام آش��نا کند. در ای��ن راه او و 
دیگر دانش��جویان انقالبی بارها مورد حمله قرار 
مي گیرند و حتی پلیس نیز تخم مرغ های گندیده 

را در اختیار معترضان ق��رار مي دهد تا هدایت و 
دوستانش را مورد تعرض قرار دهند. شهید طیب 
خود تعریف مي کند که یک ب��ار در راهپیمایی 
مس��المت آمیز وقتی از صفوف دانشجویان جدا 
مي ش��ود تا اتومبیل خود را بیاورد، مورد حمله 
معترضان قرار مي گیرد. پلیس نیز به درخواست 
کم��ک او توجهی نمي کن��د. هدایت به ش��کل 
معجزه آسایی مي تواند از حلقه محاصره کنندگان 

فرار کند و خود را به جمع دانشجویان برساند.
  قرآن یادگاری

ش��هین حاجي طالب یکي از همکالس��ی های 
شهید طیب در دوران دانشجویی مي گوید: سال 
13۵7 در آمریکا با هدایت آشنا شدم. همسایه 
ما بود. با حجب و حیا و بس��یار متین. مسلمان 
مؤمنی بود و سعي مي کرد همه را به طرف اسالم 
بکشاند و با همه برادري کند. خاطرات زیادي از 
شهید دارم؛ وقتي یک دختر آمریکایي از رفتار 
هدایت خوش��ش آمد، به او پیش��نهاد ازدواج 
داد. هدایت خیلي سرخ ش��د و پیش من آمد و 
گفت خواهر به او بگو که خانواده ام دختر یکي 
از فامیل م��ان را از بدو تولد برای��م »ناف برون« 
کردند. مي خواهم با او ازدواج کنم. من هم این 
موضوع را ب��ه دختر امریکایي گفتم و ایش��ان 
هم پذیرفتن��د. خانم هاي امریکای��ي وقتي به 
هدایت مي رسیدند و مي خواستند به او دست 
بدهند، دکمه آستینش را باز مي کرد تا شاید لبه 
آستینش را بگیرند. چون ایشان دست دادن را 
جایز نمي شمرد. شهید هدایت نسبت به گوشت 
ذبح شده احتیاط مي کرد، سعي مي کرد خودش 
گوس��فند زنده بخرد و ذبح کند. ی��ا از یک نفر 
مسلمان در شهر »تمپا« ذبح اسالمي خریداري 
مي کرد. وقتي پسرم به دنیا آمد، ایشان یک قرآن 
آورد و روي سینه پسرم گذاشت. او اولین کسي 
بود که اذان را در گوش پسرم خواند. االن پسرم 
در امریکا مشغول تحصیل است و هنوز آن قرآن 
را به رسم یادبود پیش خودش نگه داشته است.

  معجزه امام
شهید طیب به دلیل فعالیت های بسیاری که در 
انجمن اسالمي  دانشجویان داشت، از سالمتی 
خودش غافل شده بود. به همین دلیل به زخم 
معده مبتال مي ش��ود. یکی از همکالسی های 
ش��هید ماجرای عم��ل نکردن او توس��ط یک 
پزش��ک ایرانی ضدانقالب را این ط��ور تعریف 
مي کند: هدایت اهلل به سبب حرص و جوشي که 

نسبت به انقالب اس��المي ایران و حضرت امام 
داش��ت، از فرط دوندگی دچار زخم معده شده 
بود. مي خواست به دکتر مراجعه کند اما وضع 
مالي اش خوب نبود. هزینه هاي عمل چهار الي 
پنج هزار دالر مي شد که قرار شد همه با هم پول 
روي هم بگذاریم تا عملش کنند. پزشک معالج 
که یکي از ایرانیان بااس��م و رسمي بود، تحت 
تأثیر سخنان و حرکات عارفانه شهید هدایت اهلل 
قرار گرفت. وي را معاینه کرد و دستور داد او را 
بستری کنند. ابتدا بنا بود به دستور آن پزشک، 
هدایت را با هزینه مختصری عمل کنند، اما در 
حین تش��کیل پرونده پزشک متوجه شد که او 
یکي از دانشجویان پیرو خط امام است و شروع 
به اشکال تراش��ي کرد. حتی گفت باید مبلغ ۵ 
هزار دالر به صندوق بیمارس��تان واریز کنیم. 
هدایت اهلل با صبر و حوصله با پزش��ک شروع به 
بحث کرد اما چون دکتر قانع نش��د، هدایت اهلل 
جایگاه انقالب اس��المي  را به سالمتی خودش 
ترجیح داد و بیمارس��تان را ترک کرد. منزل ما 
طبقه پایین و منزل شهید طبقه باال بود. وقتي به 
منزل آمدیم درد شهید شدت بیشتري گرفت. 
چند ساعتي در اتاقش به خواب رفت اما حدود 
ساعت ۴ بعد از ظهر از خواب بیدار شد و با حالتي 
طبیعي به منزل ما آمد، خیس عرق بود. گفتم 
چه شده؟ خیلي درد مي کش��ي؟ رنگت پریده 
است. گفت نه حالم خوب اس��ت. امام را خواب 
دیدم که باالي سرم آمدند و روي سینه و شکمم 
دست کشیدند. االن هیچ گونه دردي احساس 
نمي کنم. تا زماني که با ه��م بودیم هیچ گونه 

معده دردي در شهید طیب ندیدم.

  بازگشت به ایران
بعد از تجاوز رژیم بعث عراق به ایران، ش��هید 
طیب درس در امریکا را نیمه کاره رها مي کند 
و به ای��ران برمي گردد. عبدالرس��ول طالبي از 
دوس��تان ش��هید در این خصوص مي گوید: با 
تجاوز عراق علیه ای��ران، هدایت اهلل یک  لحظه 
خواب نداشت. مرتب  به من مي گفت مي خواهم 
به ایران ب��روم، ولي پول به ان��دازه کافي ندارم. 
باالخره من با مراجعه به اداره مهاجرت امریکا، 
ترتیبي دادم که ما دو نفر را به ایران بفرستند و 

مخارج سفر را هم خود آنها پرداخت کردند.
با ورود ب��ه ایران به اهواز به من��زل ما آمدیم، 

به او گفتم چ��را منزل خودت��ان نمي روي و 
به خانواده ات س��ر نمي زني؟ گف��ت: »اگر به 
خانه مان بروم، خانواده ام مانع مي ش��وند که 
به جبهه  ب��روم. من  مي خواه��م اول خودم 
را معرفي کنم و به جبهه ب��روم، بعد از آن به 
خانه برگردم تا خانواده در مقابل عمل انجام 
شده قرار گرفته باش��ند و نتوانند مانع جبهه 

رفتنم شوند.«
از همان زمان، یعني از وقتی که به جبهه رفت 
دیگ��ر او را ندیدم تا اینکه بع��د از حدود دو ماه 
به منزل مان آمد. ش��ادي  بس��یار عجیبي  در 
چهره اش هویدا بود و ای��ن حکایت از روح بلند 
شهید طیب داش��ت. پس از آن که چندین بار 
به منزل ما رفت و آمد داش��ت، چند روز قبل از 
عملیات فتح المبین به سپاه اهواز مراجعه کرد. 
چهره اش کاماًل نوراني  شده بود و شوق شهادت 

را مي شد از نگاهش فهمید.
  سجاده عشق

دکتر سیدجلیل حجازي از همرزمان شهید نیز 
مي گوید: در جبهه آبادان با شهید طیب با هم 
بودیم. در یک سنگر زندگي مي کردیم و بسیار 
به او عالقه مند بودم. وقتي نماز مي خواند چون 
قد کشیده بود، نماز را به صورت دوال مي خواند 
و بسیار جذاب و شیرین با خدای خودش راز و 
نیاز مي کرد. به نماز شب خیلي اهمیت مي داد. 
هدایت اهلل به کار در وزارت خارجه عالقه داشت 
و خ��ودش هم به زبان انگلیس��ي مس��لط بود. 
فارس��ي را با لهجه ش��یرینی صحبت مي کرد. 
در اثر معاش��رت با او من هم به زبان انگلیسي 
خیلي عالقه پیدا کردم. بعدها به دانشگاه رفتم 
و توانستم لیسانس زبان و سپس فوق لیسانس 
روابط بین المللي و بع��د از آن دکتراي حقوق 
بین المللي را بگیرم. مي توانم بگویم شهید طیب 
براي من یک الگو و مشوق بود. مي گفت با هم 
مي رویم وزارت خارجه و با هم کار مي کنیم اما 
من ماندم و او به بهشت رفت. وقتی به شهادت 
رسید، جانمازش را داخل یک تانک پیدا کردم. 
بعدها که با خواهرزاده شهید آقاي احساني آشنا 
شدم، این سجاده عشق را تقدیم ایشان و خواهر 
شهید کردم. قبل از آن هر روز که وارد محل کارم 
مي شدم، جانماز ایشان را از میز کار برمي داشتم 

و بوسه مي زدم.
  شهادت در فتح المبین

شهید طیب که در عملیات فتح المبین به عنوان 
معاون گروه رزمي  مهدی)عج( ش��رکت کرده 
بود، با حماسه آفرینی کم نظیری باعث شکست 
حمله دشمن به تنگه رقابیه مي شود. این مجاهد 
فی س��بیل اهلل نهایتاً در روز چهارم )به روایتي 
پنجم(  فروردین 1361 به ش��هادت رسید. به 
گفته همرزمانش آن  روز درگیری چندان شدید 
نبود و هدایت اهلل طی��ب روي  کاغذ چیزهایي 
یادداش��ت مي کرد که ناگهان ی��ک خمپاره به 
سمت راست تانکی مي خورد که طیب زیرش 
قرار داش��ت. بر اثر اصابت ترکش های خمپاره، 
هدایت اهلل به شهادت مي رسد. او پیش از عزیمت 
به جبهه گفته ب��ود به جبهه مي روم و ش��هید 
مي ش��وم  تا خون من جوش��ش فراوان تري در 
بدن مردم استان کهکیلویه  و بویراحمد به وجود 
بیاورد. وصیت کرده ب��ود دانش آموزان  و مردم 
استان کهکیلویه و بویراحمد و خالصه برادران 
ایراني امیدوارم که  استقالل فکري شما در سطح  
باالیی قرار گیرد. امام را تنها  نگذارید. همدوش 
و همراه برادران رزمنده اسالم در جبهه جنگ 
اسالم با کفار که نقشه کفار جهانخوار امریکایي  
است ش��رکت  کنید. طیب گفته بود: »مرا  در 
روستاي موگر به خاک  بسپارید چراکه مردم آن 

منطقه محروم هستند.«

خاطراتی از دانشجوی شهید هدایت اهلل طیب که از امریکا به جبهه های جنگ رفت

مرا در زادگاهم دفن کنید، مردم آنجا محرومند

وقتي ی�ک دختر آمریکای�ي از رفتار 
هدایت خوش�ش آمد، به او پیشنهاد 
ازدواج داد. هدای�ت خیل�ي س�رخ 
ش�د و پیش من آم�د و گف�ت خواهر 
ب�ه او بگو ک�ه خان�واده ام دختر یکي 
از فامیل م�ان را از ب�دو تول�د برای�م 
»ناف ب�رون« کردند. مي خواه�م با او 
ازدواج کنم. م�ن هم ای�ن موضوع را 
به دختر امریکایي گفتم و ایش�ان هم 
پذیرفتند. خانم هاي امریکایي وقتي 
به هدایت مي رسیدند و مي خواستند 
به او دست بدهند، دکمه آستینش را باز 
مي کرد تا شاید لبه آستینش را بگیرند
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