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ارتباط با ما 88498481

یادکرد

نگاهي به شجاعت و پايكار بودن شهيد مدافع حرم «مجيد صانعيموفق» در گفتوگوي «جوان » با يكي از بستگان و همرزمان شهيد

عيارمجيددرسختترينشرايطمشخصشد

احمد محمدتبريزي

ش�هيد مدافعحرم مجيد صانعيموفق ،پس
از س�ه س�ال تالش بيوقفه جهت حضور در
س�وريه س�رانجام در س�ال  1394در همان
کشور به ش�هادت رس�يد .ش�هيد صانعي،
بنيانگذار و نماينده رسمي سبك نينجوتسو
در اس�تان همدان و از رزميكاران حرفهاي
كش�ور بود .اين ش�هيد همداني با عش�ق و
ارادت�ي قلب�ي ك�ه از وجودش سرچش�مه
ميگرفت ،بهعنوان بسيجي راهي سوريه شد
و در راه دفاع از حرم اهلبيت(ع) به شهادت
رسيد .محمدس�لطاني ش�جاع ،از دوستان
نزدي�ك و بس�تگان ش�هيد ،در گفتوگو با
«جوان» از ش�جاعت و پاي كار بودن شهيد
صانعيموفق در سختترين لحظات ميگويد.

ارتباط و دوستي شما با شهيد صانعي از
چه زماني شكل گرفت؟
ش��هيد صانعيموفق پس��رداييام و س��اكن
هم��دان بود و آنج��ا زندگي ميك��رد .هر دو
متولد 1358و از دوران كودكي همبازي هم
بوديم .ما ب��ه تهران آمديم و آنه��ا در همدان
ماندند .مجي��د فاميل ،رفيق و يك دوس��ت
برايم بود .مجيد از همان دوران كودكي بچه
فعال و پرجنبوجوشي بود .با وسايل اطرافش
وس��يلههايي براي بازي ميس��اخت و بسيار
خالق بود .خودش كمان درس��ت ميكرد و
شكل و شمايل كماندويي به خود ميگرفت و
از همان دوران نشان ميداد به كارهاي رزمي
و دفاع شخصي عالقه دارد .خالقيت و فعاليت
زيادي از همان زمان داشت.
از همان کودکی به لحاظ جسماني بدن
قوي و چابكي داشتند؟
بله ،از همان كودكي اس��تخوانبندي درش��ت
و جثه قدرتمندي داش��ت .آقامجي��د بيش از
190سانتيمتر قد داشت و به همين خاطر وقتي
بزرگتر شد در اس��تان همدان در رشته نينجا
صاحب سبك گردید و مربي دو باشگاه در شهر
بود .از همان اول دنبال رزم و رزمندگي بود و تا
قبل از شهادتش در باشگاهش فعاليت ميكرد.
به لحاظ اعتقادي چطور بچهای بودند؟
برخي در ظاهرش��ان ،خود را خيل��ي موجه و
مثبت نشان ميدهند ،ولي هنگام مواجه شدن
در صحنه عمل تازه ميفهميد آن چهرهاي كه
نشان ميداده ،نيس��ت .مجيد مقيد ،متعهد و
متخصص بود و چهرهاش خيلي اين ويژگيها را
نشان نميداد .در صورتش محاسن داشت ،ولي
تيپش را هر كسي ميديد ،فكر نميكرد كه او در
صف اول نماز جماعت بايستد .اين سبكي نبود.
كار خودش را ميكرد .در روزهاي فتنه كه همه
چيز به هم ريخته بود ،كسي بود كه آمد پاي كار
ايستاد .مجيد آمد ايستاد و وقتی دید االن نياز
به رزميكار و ورزش��كار و روحيه پهلواني است
تصمیم گرفت چند نفر را بسيج كند و آموزش
دهد و نگذارد نظام و سيس��تم آس��يب بخورد.
ظاهرش را اگر ميديديد ،دنب��ال جلب توجه
نبود .مجيد انس��ان خوش مسلكي بود و زماني
كه نياز بود ،پاي كار میآمد.
ایشان عضو سپاه نبودند؟
خيلي عالقه داشت عضو سپاه شود ،ولي برايش
جور نشد .پدرش چند بار مراجعه كرد و برخي از
بزرگترهاي سپاه استان را ديد ،ولي گفتند سن
آقامجيد باال رفته و ديگر دير شده است .شهيد
خيلي عالقه داشت پاسدار باش��د .هر چند در
تمام مراحل زندگياش ثابت كرد پاسدار بودن و
سرباز بودن نبايد به لباس باشد و هر جا به او نياز
بود ،همه چيز را رها ميكرد و پاي كار ميآمد.

بهعنوان بسيجي به سوريه رفت؟
بله ،بهعنوان يك بس��يجي پاي كار به س��وريه
رفت .در س��وريه وقتي من را ديد نكتهاي را به
من گفت كه خيلي براي��م تأملبرانگيز بود .به
من گفت محمد من سه س��اله دنبال آمدن به
سوريه هستم .سال  1394به س��وريه آمد و از
سال  1391دنبال اعزامش بود؛ يعني از همان
زماني كه تازه بحث تكفيريها و داعش شروع
و جدي ش��د ،دنبال رفتن به سوريه بود .به من
گفت به سرداران س��پاه نامه داده و درخواست
داده تا با اعزامش موافقت كنند .سه سال منتظر
اين فرصت بود.
با شما درباره تصميمشان صحبت كرده
بودند؟
بدون اينكه چيزي ب��ه من بگويد خودش اقدام
كرده بود .ب��راي اعزام به س��وريه كالمي با من
حرف نزده بود و خودش به ش��خصه سه سال
دنبال اعزام بود .به س��ردار همداني كه همكار
پدرشان قبل از انقالب بود ،برای اعزام نامه زده
بود .اينها نش��ان ميدهد چقدر در تصميمش
جهت اعزام جدي بود .س��ال  1394كه من به
س��وريه اعزام شدم ،زودتر از ش��هيد به سوريه
رفتم .تقريباً  20روز از اعزامم گذشته بود كه با
خانه تماس گرفتم؛ همسرم گفت پسر داييات
دارد پيش شما ميآيد .من اص ً
ال نميدانستم و
فکرش را نمیکردم كه مجيد چنين تصميمي

گرفته اس��ت .فكر نميكردم تصميم جدياي
برای اعزام به س��وريه داش��ته باش��د .در آخر
تالشهايش نتيج��ه داد و روزياش را گرفت.
آقامجيد نتيجه پاي كار بودنش را اينجا گرفت
و به آرزويش رسيد .آقامجيد يك پسر سه ساله
به نام طاها داشت .شب شهادتش نيز مصادف
شد با شب سوم محرم و اين تقارن برايم خيلي
جالب است.
در همان اولين اعزامش�ان به شهادت
رسيدند؟
من  20روز جلوتر از مجيد به سوريه رفته بودم.
در پادگاني مستقر بودم كه باخبر شدم نيروهاي
همدان آمدهاند ،چون خبر آمدن پس��رداييام
را شنيده بودم ،رفتم و س��راغ مجيد را گرفتم.
به محل اقامتش رفتم و او را ديدم كه نشس��ته
است .به يكي از دوس��تانش گفتم بگويد من را
نگاه كند و وقتي كه همديگر را ديديم به دوران
قديم رفتيم .در منطقه عملياتي و كشور غريب
كلي خاطرات خوب برايمان زنده شد .آن لحظه
خيلي برايم ش��يرين و به يادماندني بود .مجيد
از اينكه توانس��ته بود به س��وريه بيايد ،خيلي
خوش��حال بود .اتفاقاً چند روز قبلش بچهاش
مريض بود و گفت طاها را به بيمارستان برده و
آنجا نوبت گرفته و سريع خودش را به فرودگاه
رس��انده اس��ت .همه چيز را رها كرده بود تا به
سوريه برسد.

از داليل آمدنشان با شما صحبت كردند؟
من مجيد را ميشناختم و ميدانستم كسي است
كه هر جا كار باشد ،او هم آنجا حضور دارد .اص ً
ال
مدعي و دنبال جانماز آب كشيدن هم نبود ،ولي
وقت عمل خيلي محكم پاي كار ميايستاد .من
ميدانستم روحياتش چگونه است .اتفاقاً كساني
كه مدعي هستند ،در شرايط سخت جا ميزنند،
ولي مجيد همه چيز را ره��ا كرده بود .مجيد به
زبان و حرف معتقد نبود و با دل و قلبش كاري
را انجام ميداد .بايد موقعيتشناس باشيد تا در
لحظات حساس كاري را انجام بدهيد.
چند روز بعد از ديدارتان شهيد شدند؟
مجيد تقريباً 15روز بعد از ديدارمان به شهادت
رسيد .بودنش در س��وريه خيلي طول نكشيد.
اتفاقاً به م��ن گفت محمد من بخواهم بيش��تر
بمانم بايد چه كار كنم؟ من ه��م گفتم همين
كه االن آمدهاي را درياب ،معلوم نيست بعدا ً چه
اتفاقاتي ميافتد.
درب�اره شهادتش�ان با ش�ما صحبت
كرده بودند؟
االن اين س��ؤال را خيليها از من ميپرس��ند؛
بايد بگويم بعضي از دوس��تاني كه با آنها بوديم
از ش��هادت دم نميزدند .آنها آمده بودند تا كار
انجام بدهند .شهيد ابراهيم خليلي و مجيد حرف
ل و رفتارشان نشان
از شهادت نميزدند ،ولي عم 
ميداد كس��ي كه با قلبش پاي كاري ايستاده،

به خاطر جنگن�ده ب�ودن احتمال
م�يدادم مجيد هم ش�هيد ش�ود.
مجيد آدم عقب مان�دن و جاخالي
دادن نبود .هميش�ه در جلو حضور
داشت و از چيزي واهمهاي نداشت.
آدمي نب�ود كه ك�م بي�اورد .افراد
پ�اي كار اه�ل حرف نيس�تند و در
عمل ثاب�ت ميكنن�د و زمانش كه
برسد خودش�ان را نشان ميدهند.

بايد بهگونهاي م��زدش را بگيرد .مجيد اينگونه
بود .درباره شهادت بحثي پيش نميكشيد .من
يك روز در منطقه پيش ش��هيد خليلي رفتم و
گفتم ميخواهم يك شهيد موهايم را كوتاه كند.
شهيد خليلي تخريبچي يگان خودمان بود و من
يقين داشتم كه ش��هيد خواهد داشت .خودش
اص ً
ال درباره اين موضوع چيزي به زبان نميآورد.
همين اتفاق هم افتاد و ي��ك هفته بعد ابراهيم
شهيد ش��د .مجيد هم مثل ابراهيم پاي كار بود
و هميشه در خط مقدم حضور داشت .به خاطر
جنگنده بودن احتمال ميدادم مجيد هم شهيد
ش��ود .مجيد آدم عقب ماندن و جاخالي دادن
نبود .هميش��ه در جلو حضور داشت و از چيزي
واهمهاي نداش��ت .آدمي نبود كه ك��م بياورد.
افراد پاي كار اهل حرف نيستند و در عمل ثابت
ميكنند و زمانش كه برس��د خودشان را نشان
ميدهند .عيار آدمها در چنين مواقعي مشخص
ميش��ود .مجيد ميگفت برخي را كه آموزش
ميدهم ،ميخواهم بعدا ً پاي كار باشند.
شهادتشان براي ش�ما و خانوادهشان
سنگين بود؟
من انتظار نداشتم مجيد به اين زودي شهيد شود.
مجيد هنگام شهادت 34سال سن داشت و خيلي
جوان بود .در آن چند روزي كه با هم در منطقه
بوديم ،خيلي مايه دلگرمي ،آرامش و اطمينانم
بود .مجيد در اولين عملياتي كه در غرب حلب
حضور یافت به شهادت رسيد .در حين جابهجايي
از س��مت راس��تش تير ميخورد و گلوله از زير
كتفش به سمت قلبش حركت ميكند و باعث
شهادتش میشود .شب در محل اسكانمان قبل
از خط نشسته بوديم .يكي از رفقا گفت همدان
چند شهيد داده است .گفتم چه كساني هستند؟
گفت محس��ن كرمي و مجيد صانعي هس��تند.
من براي اولينبار نشنيدم و دوباره پرسيدم چه
كسي؟ گفت مجيد صانعي .انگار برق من را گرفته
باشد .ناگهان خالي شدم ،چون پشتيبان و رفيقم
ديگر نبود .فرمانده ما حاجحسيناسداللهي به
من گفت چه ش��ده؟ گفتم ش��هيد صانعي پسر
داييام بود .ديگر قبول كردم كه اش��تباهي رخ
نداده و مجيد شهيد ش��ده است .آن بخش آخر
فاميلياش واقعاً برازندهاش بود و مجيد در آخر
موفق شد .شب س��وم محرم بود و مراسم روضه
داشتيم و فضاي سنگيني بود .گفتم بايد مجيد
را ببينم و آخر در س��ردخانه پيكرش را ديدم .با
اصرار فراوان در معراج را ب��از كردند و پنجمين
شهيد با قد رشيد نشان ميداد مجيد است .كاور
را كشيدند و چهرهاش را كه ديدم آرامش خاصي
به من دست داد .آن لحظه گفتم مجيدجان! دير
آمدي و زود گرفتي و زود رفتي .اين تنها جملهاي
بود كه در اوج ناراحتي گفتم .حاجحسين همداني
يك هفته قبل در همدان تشييع شده و در تمام
همدان جو خاصي حاكم بود 10 .روز بعد تشييع
اين شهدا در همدان بسيار پرش��ور برگزار شد.
يكي از دوستان يك قطعه از جليقه تنش كه خون
رويش روي ريخته شده بود را بهعنوان يادگاري
به من داد .من اين جليقه را از همه چيز بيش��تر
دوست داشتم .بعد از دو ماه كه برگشتم و به شهر
خودمان رفتم سري به داييام زدم .جليقه را به
داييام دادم و ياد فيلم حضرت يوسف افتادم كه
پيراهن را به صورت��ش ماليد و آرامش پيدا كرد.
به داييام گفتم خون مجيد رويش ريخته و پدر
و مادر شهيد جليقه را بوسيدند و فضاي خاصي
حاكم ش��د .هيچ وقت اين خاطرات را فراموش
نميكنم .شهيد صانعي ثابت كرد كه نميگذارد
كسي به حرم اهل بيت نگاه چپ كند .شهيد تعهد
و تعصبش به اهل بيت و مكتب را در عمل ثابت
كرد و ارادتش را نشان داد.

شهيدمدافع حرم محسن فانوسي مرد با اخالص ميدانهاي سخت

شهيدفانوسي پيش از اعزام به سوريه
آماده شهادت شده بود

آرمان شريف

از مرگ هراس��ي نداشت و شجاعت محسن
سبب شد وارد چنين معركهاي شود.
كسب حالليت
از روز اول به هر مأموريت��ي كه ميرفت به
خانوادهاش ميگفت كه ش��ايد اين آخرين
مأموري��ت من باش��د .خودش را ب��راي هر
اتفاق و حادثهاي آماده كرده بود و هراس��ي
از جانبازي و شهادت نداش��ت .روح بزرگ
او ،براي خدمترس��اني و پيشبرد وضعيت
جبههها آم��اده بود و در اي��ن راه حاضر بود
جانش را نيز فدا كن��د .وقتي موضوع هتك
حرمت تكفيريها به بقاع متبركه شيعيان
مطرح ش��د و جنگي سراس��ري س��وريه را
دربرگرفت ،ش��هيدفانوس��ي در صف اول
اعزام به جبهههاي مقاومت بود .به همسرش
گفته بود كه هر جا پاي دفاع از حرم و حريم
اهلبيت باش��د ،من بهعنوان ي��ك نظامي
موظف هستم طبق تعهدي كه دارم بروم و از
اعتقاداتم دفاع كنم .شهيد با تكيه بر همين
اعتقاد راهي س��وريه ش��د و در سختترين
ميادين آماده نبرد با دشمنان بود.
سكوت و تواضع
دوستان شهيد تعريف ميكنند در مدت ۲۵
روزي كه آقا محسن در سوريه حضور داشت،
سكوت ،تواضع و همچنين وظيفهشناسياش
نسبت به نظافت البسه و سرويس بهداشتي
ما را به تعجب واداشته بود .محسن به حدي
فروتن ب��ود ك��ه در مأموريته��ا او را امام
جماعت ميكردند .دوستانش ميگويند كه
محس��ن چيزي از مناجاتهايش و اذكاري
ك��ه ميگفت بروز نم��يداد ،اما نماز ش��ب
خواندنهايش را همه بچهه��ا ديده بودند.
در مأموريتها نماز ش��بش ترك نميشد و
در هر موقعيت و لحظهاش عبادتش پا برجا
و ياد خدا همواره آرامشبخش روح و جانش
بود .محس��ن به هيچ وجه غيبت نميكرد و
س��عي ميكرد موضوع بحث جلسه غيبت
را عوض كند و اگر موفق ب��ه انجام اين كار
نميشد ،خيلي سريع جلسه را ترك ميكرد.
س��رانجام در  9آبان  1394شهيدمحسن
فانوس��ي به آرزوي قلبياش رس��يد .وقتي
ايشان مشغول پاكسازي منطقه بود ،تيري
توس��ط يك تكتيرانداز به پيشاني ايشان
شليك ش��د و او را به ش��هادترساند ،يكي
از دوستانش ميگفت محسن لحظات آخر
به آس��مان نگاهي كرد ،لبخند زد و به پهلو
خوابيد .ش��هيدفانوس��ي در بخشهايي از
وصيتنامهاش چنين مينويسد« :وصيت ما
زبان حال ما و زبان حال ما پيام خون ما ،پيام
خون ما اطاعت از امر خداوند و امر وليفقيه
و اجراي قوانين الهي است و تحقق بخشيدن
ي ازمنكر».
به امربهمعروف و نه 

شهيد محسن فانوسي از تخريبچيهاي
گروه مهندس�ي رزمي  ۴۳امام علي(ع)
كه در راه دف�اع از ح�رم اهلبيت(ع) به
شهادت رسيد .ش�هيدفانوسي از اهالي
شهر همدان بود كه تا آخرين قطره خون به
مبارزه با تروريستهاي تكفيري پرداخت
و اجازه نداد مرتجعان و تروريس�تها به
بقاع متبركه شيعيان بياحترامي كنند.

عشق به اهلبيت(ع)
شهيدفانوسي در سال  1379در گردان ۴۳
رزمي مهندسي امام علي(ع) سپاه پاسداران
انقالب اسالمي استخدام و در گردان تخريب
مشغول به كار شد .نزديك به ۱۳سال جهت
پاكس��ازي ميادین مي��ن در مناطق مرزي
كشور از جمله شمالغرب ،جنوب و شلمچه
و بسياري از مناطق ديگر خدمت كرد و در
سال  1392بهعنوان پاسدار نمونه انتخاب
شد .عش��ق به اهل بيت(ع) و شهادتطلبي
در وجود شهيد فانوس��ي موج ميزد .بحث
شهادت و ش��هيد با زندگي محسن عجين
ش��ده بود .او از ابت��داي بلوغ با ش��هدا انس
گرفت��ه و در واقع طلب ش��هادت از خداوند
جزو آرزوهاي او بود .او يك تخريبچي بود و
دغدغههاي بسياري داشت كه اين دغدغهها

يك�ي از دوس�تانش ميگف�ت
وقتي ب�ه س�وي مي�دان ميرفت
پش�ت پايش مين ب�ود و وقتي به
او ميگفتيم مراق�ب مينها باش،
ميگفت اينها ديگر با من دوس�ت
ش�د هاند ،او از م�رگ هراس�ي
نداشت و ش�جاعت محسن سبب
ش�د وارد چني�ن معركهاي ش�ود
تنها مختص ميدان جنگ نبود ،بلكه هدف
او رضايت و خواست خداوند بود .او همواره
آماده خدم��ت بود ،به همي��ن خاطر وقتي
بعد از  ۲۳روز خدم��ت ،پاهايش را از پوتين
درآورد ،پاهايش ت��اول زده بودند و به قول
همرزمانش نميشد پوتين تخريبچي را به
راحتي درآورد .حتي در طول شش ماه كه در
شلمچه بود از خانواده و دوستانشحالليت
گرفته بود .يكي از دوستانش ميگفت وقتي
به سوي ميدان ميرفت پشت پايش مين بود
و وقتي به او ميگفتيم مراقب مينها باش،
ميگفت اينها ديگر با من دوست شدهاند ،او
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