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شبيهبسيجيها
اينكه مي گوين��د مهدي ش��بيه ترين افراد به 
بسيجي هاي زمان جنگ است، ريشه در تربيت 
خانوادگي اش دارد. پس��رم عاش��ق ش��هداي 
دفاع مق��دس بود. ما ي��ك خان��واده مجاهد و 
رزمنده اي داشتيم. مرحوم پدرم سرور صابري 
كمي بعد از م��ن به ايران آمد و هم��راه برادرم 
به جبهه رفتن��د. او اعتقاد داش��ت كه كمك 
به نظام اس��امي كمك به اس��ام است. من 
آن زمان محص��ل بودم و نتوانس��تم به جبهه 
بروم، اما بعد از اتمام دفاع مقدس، به افغانستان 
برگشتم و در جهاد عليه حكومت كمونيستي 
نجيب اهلل ش��ركت كردم. سيدمحس��ن برادر 
خانمم كه دايي مهدي مي ش��ود از رزمندگان 
و جانبازان دفاع مقدس بود و پدر خانمش نيز 
در جبهه به شهادت رسيده بود، بنابراين مهدي 
از وقتي خودش را شناخت، دور و برش پر بود 
از رزمندگان دفاع مقدس و ب��ا عاقه ذاتي كه 
داشت، جذب شهدا و رزمندگان آن دوران شد. 

فعاليتبسيجي
پس��رم از نوجواني اش بسيجي بود. در مسجد 
المصطفي محله مان به عنوان بس��يجي فعال 
خدمت مي كرد. همراه دوس��تانش مراس��م و 
يادواره شهدا برگزار مي كردند يا در مناسبت ها 
ايستگاه صلواتي راه اندازي مي كردند و كارهاي 
فرهنگ��ي انج��ام مي دادن��د. بعده��ا مهدي 
مسئوليت فرهنگي ستاد مركزي عالي اعتكاف 
در قم را بر عهده گرف��ت و فعاليت هايش را تا 
دانشگاه ادامه داد. پسرم رشته زمين شناسي 
كاربردي را در دانشگاه پيام نور دنبال مي كرد 
كه بحث سوريه پيش آمد. به نظرم سال آخر 
دانش��گاه بود كه رفت و شهيد ش��د. خيلي از 
همكاسي هاي دانشگاه مي گفتند كه روحيه 

مهدي عين بس��يجي ها بود و باور نمي كرديم 
ايراني نباشد. 

شناختشهدا
مهدي واقعاً مطالعات خوبي در خصوص شهدا 
و دوران دفاع مقدس داشت. خيلي از شهداي 
جنگ تحميلي را مي ش��ناخت و با آنها انس 
گرفته بود. ش��هيد باكري از جمله ش��هدايي 
بود كه مهدي عاقه زيادي به ايش��ان داشت 
يا شهيد مهدي زين الدين، فرمانده لشكر 17 
علي بن ابيطالب)ع( قم، از شهدايي بود كه مهدي 
خيلي به مزارش مي رفت و درباره زندگي اش 
مطالعه مي كرد. در كل پسرم زيارت گلزار شهدا 
را خيلي دوست داش��ت و با آنها حال مي كرد! 
براي اينكه بخواهي��د روحيات مهدي را درك 

كنيد، همانطور كه خودتان هم اشاره كرديد، 
يك بچه بس��يجي حزب الله��ي را در ذهنتان 
تجسم كنيد. از آن دست جوان هايي كه با مقوله 
ش��هدا و ايثارگران انس دارند، مهدي چنين 

روحياتي داشت. 
شهادتدرسوريه

با چني��ن روحيه اي كه مهدي داش��ت، وقتي 
قضيه دفاع از حرم پيش آمد، معطل نكرد و براي 
اعزام ثبت نام كرد. بار اول شهريور 93 رفت، سه 
چهار ماه ماند و بعد برگشت. فقط چند روزي 
ماند و بار دوم كه رفت،  يك م��اه و 10  روز بعد 
به شهادت رسيد. آنجا با شهيد صدرزاده رفاقت 
زيادي داشتند. صدرزاده هم بسيجي بود. هر دو 
بسيجي وار به جبهه دفاع از حرم رفتند و هر دو به 
فاصله چند ماه از هم به شهادت رسيدند. مهدي 
9 اسفند 93 در سوريه به شهادت رسيد. يازدهم 
پيكرش به ايران بازگشت و سيزدهم اسفند ماه 
هم تشييع و به خاك س��پرده شد. در حالي كه 
تنها چند روز قبل وصيتنامه اش را نوشته بود. 
بعد از ش��هادتش مصطفي ص��درزاده خيلي 
به ما س��ر مي زد. هر وقت به ايران مي آمد با ما 
تماس مي گرفت و به خانه مان مي آمد. احساس 
مي كردم رنگ و بوي پسرم را دارد. هر دو مثل 
برادر بودند و از هم قول گرفته بودند كه آن دنيا 
همديگر را شفاعت كنند. خيلي طول نكشيد كه 
مصطفي صدرزاده هم اول آبان ماه 94 شهيد شد 

و به دوستش مهدي صابري پيوست. 
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تيپبدر
جن��گ تحميلي ص��دام عليه ملت اي��ران، براي 
اولين بار به شكل گسترده قدرت بسيج را در ميدان 
رزم به نمايش گذاشت. دفاع مقدس نه تنها جنگ 
بين دو كش��ور ايران و عراق كه صف آرايي جبهه 

استضعاف در برابر استكبار بود.
 بر همين اساس جوانان مسلمان از سراسر جهان، 
خصوصاً دو كشور عراق و افغانستان به تكاپو افتادند 
تا در نبرد حق عليه باطل، در جبهه اس��تضعاف 
حضور پيدا كنند و دوشادوش رزمندگان ايراني 
به نب��رد بپردازند. تيپ 9 بدر كه در س��ال 63 به 
فرماندهي سردار شهيداسماعيل دقايقي تأسيس 
ش��د، يكي از اولين تشكل هاي بس��يج در ميان 
غير ايراني ها ب��ود. رزمندگان اين تي��پ، غالباً از 
جوانان عراقي بودن��د كه به دليل ش��دت عمل 
حكومت صدام، به ايران مهاجرت كرده و به فرمان 
حضرت امام پس از عمليات الي بيت المقدس به 
جمع رزمندگان پيوستند و تا سال 62 آموزش هاي 

نظامي الزم را پشت سر گذاشتند. 
آنها كه حت��ي پيش از تأس��يس تي��پ خود در 
عمليات خيبر حضور يافته بودند، تقريباً تا پايان 
دفاع مقدس در اغلب عمليات های بزرگ جنگ 
تحميلي شركت و شهداي بس��ياري نيز تقديم 

كردند. 
شهيد ابومهدي المهندس در خصوص انگيزه هاي 
تشكيل بسيج در ميان مجاهدان عراقي مي گويد: 
»اصل حضور مجاه��دان عراق��ي در جبهه هاي 
جنگ در كن��ار رزمندگان سلحش��ور ايران يك 
اصل عقيدتي و انجام تكليف شرعي بود. بر مبناي 
دس��تورات امام خميني )ره( و دف��اع از آرمان ها 
و اهداف مقدس اس��امي بود. براي رويارويي با 

صدام و حزب بعث طاغوتي عراق بود. مجاهدين 
عراقي حضور در جبهه هاي نبرد حق و باطل را يك 
فرصت بزرگ يافتند ت��ا در برابر طاغوتيان جهاد 
كنند. تهاجم صدام اين فرصت را براي مجاهدين 
عراقي فراهم كرد؛ بنابراين اصل حضور مجاهدين 
عراقي در جبهه ها »اساميت« بود كه يك اصل 
اعتقادي درون��ي براي نجات عراق و س��رنگوني 

رژيم صدام بود.« 
تيپ بدر بعدها تبديل به لشكر و سپس سپاه بدر 
ش��د و پس از پايان دفاع مقدس، رزمندگان اين 
سپاه كمابيش به عراق بازگشتند و بعدها تشكيل 
بسيج كشور عراق يا همان حشدالشعبي، آورده اي 
معنوي بود كه رزمندگان لشكر بدر با خود به عراق 
بردند و جوان نس��ل هاي بعدي كش��ور خود را با 

ارزش هاي بسيج آشنا كردند. 
رزمندههاياعتقادي

رزمندگان افغانستاني حاضر در دفاع مقدس نيز 
گروه ديگري از بسيجي هاي غير ايراني بودند كه 
در جنگ تحميلي با ارزش ها و روحيه بس��يجي 
آشنا شدند و بعدها اين انديشه را به نسل هاي بعد 
از خود انتقال دادند. افغاني ها كه از اعتقادي ترين 
رزمنده ه��اي غير ايراني جنگ بودن��د، همانند 
مجاهدان عراقي با تعداد قابل توجهي در جبهه هاي 
دفاع مقدس حضور پيدا مي كردند؛ چنانچه گفته 
مي شود افغانستان بيش از 2 هزار شهيد در جنگ 

تحميلي تقديم كرده است. 

يكي از مجاهدان افغانستاني در همين خصوص 
مي گويد: »عش��ق به امام خميني)ره( مهم ترين 
دليل افغانس��تاني ها براي حضور در جبهه هاي 
هش��ت س��ال دفاع مقدس ب��ود. صاحب نظري 
مي گويد زماني كه بيت امام در نجف زير ذره بين 
بود و ايراني ها نمي توانس��تند حتي به محدوده 
خانه امام نزديك شوند، ما افغانستاني ها به آنجا 
رفت و آمد داش��تيم، بعثي ها فكر نمي كردند كه 
افغانس��تاني ها هم به حضرت امام ارادات داشته 
باشند و به خانه ايشان رفت  و آمد كنند. اين عشق 
از همان زمان وجود داشت تا اينكه در دفاع مقدس 
به شكل ديگري رخ نش��ان داد و با ورود جوانان 
افغانستاني به جبهه در قالب نيروهاي بسيجي، 
ارزش هاي نهفته در ش��جره طيبه نظام اسامي 
در ميان آنها گسترش يافت و به شكل موروثي به 

نسل هاي بعدي انتقال پيدا كرد.«  
نكته جالب توجه در خصوص مجاهدان افغانستاني 
اين است كه بسياري از آنها بدون اينكه به عنوان 
مهاجر در ايران حضور داشته باشند، مستقيماً از 
خود افغانستان به جبهه مي رفتند و پس از آشنايي 
با فضاي جبهه ها و مراجعت به كشورشان، همچون 
سفيري فرهنگي، انديشه هاي ناب بسيجي را با 
خود به كشورشان انتقال مي دادند. در همان زماني 
كه تعدادي از رزمندگان افغانستاني در جبهه هاي 
دفاع مقدس مي جنگيدند، تع��داد ديگري از آنها 
نيز در قالب سپاه محمد عليه ارتش سرخ شوروي 

س��ابق نبرد مي كردند. حضور توأمان رزمندگان 
افغانستاني در ايران و كشور خودشان باعث شده 
بود تا روحيه بس��يجي در ميان رزمندگان سپاه 
محمد گسترش يابد. بعد از دفاع مقدس و همينطور 
اخراج ارتش سرخ از افغانستان، رزمندگان قديمي 
افغاني در قالب هيئت هاي مذهبي همچنان تشكل 
خود را حفظ كردند. بعدها كه فتنه تروريست هاي 
تكفيري در سوريه رخ نشان داد، حدود 25 نفر از 
اين رزمندگان پيشكسوت در ارديبهشت سال 92 
به سوريه اعزام شدند و سنگ بناي تيپ فاطميون 
را در آنجا بنا نهادند. اين تيپ بعدها تبديل به لشكر 
شد و در جريان جنگ سوريه از اركان اصلي جبهه 

مقاومت اسامي به شمار مي رفت. 
جايخاليچمران

ح��زب اهلل لبن��ان را مي ت��وان از معروف تري��ن 
تشكل هاي بسيجي غير ايراني دانست كه همانند 
عراقي ها و افغانستاني ها، تش��كل خود را مرهون 
دفاع مقدس است. پس از حضور قواي محمد)ص( 
به فرماندهي جاويداالثر احمد متوسليان در پادگان 
زبداني سوريه، اولين تماس هاي سازمان يافته و 
ادامه دار بين جوانان مقاوم لبناني با اين نيروها در 
سوريه و خود لبنان صورت پذيرفت. البته پيش از 
سال 61 نيز تعدادي از رزمندگان ايراني به لبنان 
رفت و آمد داش��تند و زمينه هاي آشنايي جوانان 
لبناني ب��ا ارزش ه��اي موجود در نظام اس��امي 
و نهادهاي انقاب��ي آن همانند بس��يج را فراهم 

آورده بودند. 
سردار شهيد احمد كاظمي از اولين نفراتي بود كه 
پيش از شروع جنگ تحميلي به لبنان رفته بود. 
پيوندهاي فرهنگ��ي، مذهبي و عقيدتي در ميان 
جوامع شيعه ايران و لبنان باعث شده بود تا جوانان 
لبناني پيش از ساير كش��ورهاي جهان نسبت به 

انقاب اسامي ايران اقبال نشان بدهند. 
حضور شهيد چمران و امام موسي صدر در سال هاي 
پيش از پيروزي انقاب اسامي، منجر به تشكيل 
اولين هسته هاي مقاومت در اين كشور تحت عنوان 
جنبش عمل ش��ده بود. پس از پي��روزي انقاب 
اسامي زماني كه شهيد چمران به ايران مراجعت 
كرد، تعدادي از جواناني كه توسط او پرورش يافته 
بودند، به ايران آمدند و برخي از آنها در همان اوايل 

دفاع مقدس به شهادت رسيدند. 
علي عب��اس از نيروه��اي لبناني ش��هيد چمران 
بود. او بعد از پيروزي انقاب اس��امي، همزمان 
با درگيري شهيد چمران در مس��ائل كردستان، 
با گروهي از كودكان يتيم لبنان��ي به ايران آمد و 
به خدمت امام)ره( رس��يد. با ش��روع جنگ علي 
عباس به جبهه رفت و نهايت��اً روز 26 خردادماه 
1361 در جبهه دهاويه به شهادت رسيد. زماني 
كه علي عب��اس و جمعي از جوان��ان لبناني براي 
ش��ركت در دفاع مقدس ب��ه ايران آم��ده بودند، 
هنوز قواي محمد)ص( به فرماندهي جاويداالثر 
احمد متوس��ليان به س��وريه نرفته بودند، اما در 
نبود ش��هيد چمران در لبنان و همينطور ربايش 
امام موس��ي صدر در ليبي، جاي خالي اقدامات 
سازماندهي شده براي ترويج انديشه هاي بسيج 

جهاني اسام در لبنان مشهود بود. 
بر همين اس��اس پس از حضور قواي محمد در 
سوريه و ارتباط گيري جوانان لبناني با رزمندگان 
ايراني، اين جاي خالي پر شد و با وجود بازگشت 
عمده قواي محم��د به اي��ران در تيرماه 1361، 
بخشي از رزمندگان همچنان در سوريه و لبنان 
باقي ماندند و در شكل گيري و قوام حزب اهلل لبنان 

كمك شاياني كردند.

محمدرضامحمدي
شايد بتوانيم به رزمندگان اهل سنت كه عموماً از 
استان سيستان و بلوچستان در جبهه دفاع از حرم 
حضور يافته بودند، لقب مخلص ترين و در عين حال 
 گمنام ترين رزمندگان جبهه مقاومت اسامي بدهيم. 
مرداني ك��ه بي هيچ چشمداش��تي و در گمنامي 
محض به س��وريه رفتند و براي دفاع از ارزش هاي 
اسامي غريبانه به ش��هادت رس��يدند. متن زير 
يادكري از دو شهيد اهل سنت مدافع حرم شهيدان 
سلمان برجسته و عمر مازهي است كه هر دو در 

سوم آذرماه 94 در سوريه به شهادت رسيدند. 
شهيدمالزهي

شهيد عمر مازهي، اولين شهيد اهل سنت مدافع 

حرم است كه آذرماه 1394 در سوريه شهيد شد. 
وي متولد سال 63 در شهرستان نيكشهر بود و چهار 

فرزند داشت. 
برادر ش��هيد از انگيزه هاي حض��ور عمر در جبهه 
مقاومت اسامي مي گويد: قبل از رفتن برادرم، ما 
از اخبار سوريه مطلع بوديم. احساس ما اين بود كه 
تكفيري ها دارند به نام اسام به اسام ضربه مي زنند. 
به همين خاطر عمر تصميم گرفت به جبهه برود و 
براي دفاع از اس��ام ناب محمدي ب��ا تكفيري ها 
بجنگد. عمر مازهي سال 94 در حالي كه 31 سال 
داش��ت، رخت رزم بر تن كرد و به سوريه رفت. آن 
سال او تنها 31 سال داش��ت، اما چون زود ازدواج 
كرده بود، خ��دا چهار فرزند ب��ه او داده بود كه دل 

كندن از آنها كار راحتي نبود، اما شهيد مازهي با 
روحيه بسيجي كه داشت به تمام تعلقات دنيا پشت 
پا زد و با حضور در قافله مدافعان حرم، سوم آذر ماه 

94 آسماني شد. 
شهيدسلمانبرجسته

س��لمان تنها 24 سال داش��ت كه در دفاع از حرم 
شهيد شد. اين بسيجي اهل سنت متولد سال 70 
در نيكشهر بود. سال 94 به سوريه رفت و همانند 
همش��هري اش عمر مازهي، در آذرم��اه 1394 
آسماني شد. سلمان از يك خانواده مستضعف بود و 
سال ها براي كمك به معيشت خانواده در شهرهاي 
ديگر كارگري كرده بود، اما وقتي نداي مظلوميت 
مسلمانان س��وريه و عراق را ش��نيد، داوطلبانه و 

بسيجي وار اقدام به رفتن كرد و عاقبت در سال 94 
رهسپار مشهدش در كشور سوريه شد. سلمان و عمر 
مازهي را بايد نمونه اي عجيب از جوانان مسلمان 
اهل سنت بدانيم كه روحيه بسيجي و آرمان گرايي  
چنان در آنها اوج گرفته بود كه باعث شد به جمع 
مدافعان ح��رم بپيوندد. آنه��ا در جبهه اي حضور 
مي يافتند كه به جنگ شيعه با تكفيري ها شهرت 
داشت، اما آنها با بصيرتي كه داشتند، دريافتند اين 
جبهه يك طرف مس��لمان دارد و در طرف ديگر، 
گروه هاي س��لفي و تروريستي هس��تند كه براي 
خدش��ه دار كردن نام اسام و مس��لمانان قد علم 
كرده اند و با دالرها و حمايت ه��اي عبري- عربي 
مسلح شده اند، بنابراين اين دو جوان بسيجي اهل 

سنت، با جديت قدم در راه گذاشتند و در كنار برادر 
شيعه خود در جبهه دفاع از حرم شهيد شدند. 
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