ستاره

تقدیم به روح مطهر حاج حسین
و پسرانش در جبههی مقاومت

برای نابغهی جنگهای نامنظم غرب آسیا

حاجحسین
جامانده نبود

همدانی را #خدا نگه داشته بود
تا «ابووهب» روزهای تلخ سوریه باشد
زهرا تدین :اوایل جنگ سوریه و
شکلگیری داعش ،هنوز خیلیها
از اتفاق��ات پیشآم��ده و کمک
مستش��اری ما به جبههی ش��ام
خبر نداش��تند .موبایل برادرم در
دس��تم بود و عکسهای گالریاش را باال و پایین
میک��ردم .در میان عکسها یکیش��ان توجهم را
جلب کرد؛ تصوی��ر یک چهرهی نوران��ی با موها و
محاسن سپید و لباس س��بز سپاه .گوشهی تصویر
نوشته شده بود« :مرد این روزهای سوریه» .وقتی
توانس��تم چشم از آن چهرهی سرش��ار از معنویت
بردارم ،از برادرم پرسیدم که این عکس چه کسی
است؟ و او پاسخ داد« :سردار حاجحسین همدانی».
این اولین آشناییام با نام حاجحسین همدانی بود،
هرچند همان ی��ک جملهی گوش��هی تصویر هم
کافی بود تا بفهمم او چه ش��خصیت بزرگی دارد.
رفتهرفته اخبار س��وریه داغتر میش��د و عکس و
فیلمهای وحش��یگری داع��ش در فضای مجازی
دست به دست میچرخید و دل همه را میلرزاند.
درس��ت در همین روزهای پر از التهاب و ناامیدی
که خیلیها س��وریه را نابود ش��ده میپنداشتند،
حاجحس��ین مهمترین چهرهای بود که پای مردم
سوریه ایستاد؛ بسیج نیروهای مردمی را شکل داد
و آنها را با نبوغی مافوق تصور که از کوران سالهای
دفاع مق��دس آموخته بود ،س��ازماندهی کرد .این
سازماندهی آنقدر مس��تحکم و دشمنشکن بود
که غربیها در مطبوعاتش��ان از س��ر اعتراف به
او لق��ب «نابغهی جنگهای نامنظم غرب آس��یا»
داده بودند.
️همیشه رزمنده
حاجحس��ین مرد دیروز و امروز نب��ود؛ او روزهای
خفقان و ش��نکجهی رژی��م پهلوی را دی��ده بود،
در ب��ازیدراز و قالوی��زان و جب��ل مرواری��د ب��ا
تجزیهطلبها جنگی��ده ب��ود و در نبردهای دفاع
مقدس همرزم همت و متوس��لیان و شهبازی بود.
روزهایی بود که تنها امید خانواده برای بازگشتش
از جبهه ،به تیر و ترکشهایی بود که هر چند وقت
مجروحش میکردند و وادار به خانهنش��ینی .اگر
نه ،خس��تگی برای او معنایی نداشت و ترک جهاد
برای استراحت در قاموسش نمیگنجید .همدانی
مردی بود که هر س��نگری را خال��ی میدید ،خود
پا ب��ه آن میدان میگذاش��ت و حفظ��ش میکرد
تا نیروهای کمکی برس��ند؛ س��نگر اقتص��اد را که
خالی دی��د ،کار عامالمنفعه کرد .معیش��ت مردم
را که ن��ازل دید ،خیری��ه بنا کرد تا ب��ه محرومین
برس��د .وضعیت فرهنگ را ک��ه نگرانکننده دید،
آستین باال زد برای کار فرهنگی .حتی این کارهای
فرهنگیاش را تا سوریه هم برد .چه کسی جز او و
تفکر بسیجیاش میتوانست در آن شرایط سخت
و پر از وحشت و اضطراب شام ،نمایشگاه کتاب برپا
کند تا مردم س��وریه بیش از پیش ب��ا تفکر وهابی
آشنا شوند؟
️مأمور خدا
لقب «حبیب س��پاه» برازندهی چون اویی بود که
تمام عمرش را به جهاد گذراند .حتی موی س��پید
و بازنشس��تگی و اتمام مأموریت هم نتوانست او را
از #جهاد باز دارد .حاجحس��ین جامانده نبود؛ او را
#خدا نگه داش��ته بود تا «ابووه��ب» روزهای تلخ
سوریه باشد و از میان ش��بهای تاریک ناامیدی،
معبری به نور و روشنایی باز کند .فرماندهی لشکر
پیروز انصارالحسین ،این بار یاران آخرالزمانی امام
حسین را به دفاع از حرم بیبی زینب فرامیخواند.
حکمت ماندن حاجحسین ،تکرار نشدن روضهی
اسارت عمهجان بود« .حبیب» باید میماند و راهبلد
«عبداهلل»ها و «قاسم»های زمانش میشد .همدانی
باید میبود ،تا حججیها تربیت شوند .همانهایی
که وقتی ما سرمان گرم زندگی خودمان بود ،در اوج
غربت خونشان بر زمین حلب ریخت تا کرمانشاه
دوباره صدای گلوله نشنود .ما در این کشور امثال
حاجحسین کم نداریم .اگر شهید جواد اهللکرم در
خانطومان حماس��ه س��اخت ،فرزندش روزی در
بیتالمقدس غریو فتح سرخواهد داد .انشاءاهلل...

مربی
همهی
دههها

حق :شصتوپنج سالههای تراز انقالب اس�لامی و البته جمهوری اسالمی،
آن مدیرانی نیستند که صرفنظر از اوامر خمینی و خامنهای ،میز و صندلی
دولت را و سمت را و پست را دستمایهی دستاندازی به بیتالمال میکنند و
با کمترین کار ممکن ،بیشترین حقوق را مطالبه میکنند! دولتمردانی از این
دست ،نه اینکه نباشند؛ هستند اما قدرمسلم ،همتراز با نهضت روحاهلل نیستند!
آنها که به گواهی چند مدیر دولتی متخلف ،به تعبیر خودشان «سیستم» را
دچار مشکل میخوانند ،خوب اس��ت فراموش نکنند آنکه به معنای واقعی
کلمه پرورشیافتهی این نظام است« ،حاجحس��ین همدانی» است! «بود»
هم ننوشتم ،چرا که «شهید» زنده است! دو سال بعد از شهادت سردار سپاه
پاسداران در حلب و از خیل شاگردان آن اس��طوره که قریب  ۷۰سال از خدا
عمر گرفت ،یک دههی هفتادی که حقیقتا در حکم پسر او بود ،چنان خوش
درخش��ید و چنان با برق نگاه نافذش حافظ غیرت ملی ش��د که دیگر هیچ
ایرانی آزادهای ،مرگ را برای هیچ شهیدی باور نکند! بهخصوص اگر آن شهید،
فرماندهی رشید؛ حاجحسین همدانی باشد! این فقط قلم به مزد زنجیرهای
است که فردای ش��هادت س��ردار ما ،وقیحانه تیتر میزند« :سرتیپ حسین
همدانی در سوریه کشته شد» اما «محس��ن حججی» ثابت کرد در مکتب
«احلی من العسل» هیچ کس کشته نمیشود! و هیچ علمی زمین نمیماند!
آری! موجی که نماد دهههفتادیها در کش��ور بهراه انداخت ،از صدقهس��ر
مربیان در حدود  ۷۰سال سنی است که در تعلیم و تربیت نسل جوان ،آنقدر
خبره و زبدهاند که جوانمرد پرورشیافتهشان بشود «محسن حججی»! کجا
این شهید متولد سال  ۷۱آموخته بود که حتی هنگام سرباختن هم باید سرت
بلند باشد؟! در کالس درس شهادت! معلم این کالس که بود؟! سردار شهید
همدانی! و کاظمی! و همت! و باکری! و کاوه! و بروجردی! پس تصحیح کنند
بعضیها ،اشتباه بزرگشان را! و دستپروردههای سیستم را درست معرفی
کنند! اگر بعضی مدیران ،نماد این تکبرند ک��ه «انقالب برای ما چه کرده؟!»
لیکن شهید همدانی نماد این تفکر است که «ما برای انقالب چه کردهایم؟!» و
ما برای مردم چه کردهایم؟! و ما برای ولیفقیه چه کردهایم؟! و ما برای پرورش
نیروهای مخلص چه کردهایم؟! اختالس و افالس و افس��اد و سالوسی و بلکه
هم جاسوسی ،برآمده از آن روحیات غیر انقالبی است که مدال را بر سینهی
افراد خائن میچسبانند! ناظر بر خمینی اما باید «حسین همدانی» را دید! و
ناظر بر خامنهای هم! و ناظر بر انقالب اسالمی هم! و ناظر بر جمهوری اسالمی
هم! و ناظر بر نهضت هم! و ناظر بر نظام هم! و ناظر بر سیستم هم! معایب از آن
ناحیه سرمیزند که مدیر مملکت ،کیلومترها دور از مفاهیم مکتب حسین
علیهالسالم ،کربال را درس مذاکره میخواند! از همین زاویه است که آن یکی
روزنامهی زنجیرهای میآید و رنگ لوگوی خود را با پرچم لعین تکفیری ست
میکند! این دقیقا خروجی درس مذاکره دانستن کربالی اباعبداهلل است! در
این مکتب آلوده به ذلت ،نه عجب که جای «عباس» و «ش��مر» عوض شود!
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علمدار ما در سنی قریب به  ۷۰س��ال ،قید زن و بچه و امن و امان را میزند و
دل به خطر میزند تا تروریستها را در همان سنگرهای ابتداییشان متوقف
نگه دارد تا از شمال شهر گرفته تا جنوب ش��هر ،هرگز سایهی وحشیگری
داعش بر سر آبادیهای این مرزوبوم کهن نیفتد؛ آنوقت شهید که میشود،
روزنامهنگار عاری از انصاف زنجیرهای ،هم از شأنش میکاهد و هم از شهادتش!
و آن تیتر زشت را میزند که دانی و دانم! پس این روزنامهنگار هم دقیقا عین
همان متخلف اقتصادی و جاسوس سیاس��ی و فتنهگر امنیتی ،ضدسیستم
است ،نه برآمده از سیستم! حتی آنکه برای الپوشانی پارهپورههای توافق خود،
آیات الهی را تفسیر غلط میکند و بیخود و بیجهت ،مایه از توافقات پیامبران
میگذارد هم ربطی به این سیستم ندارد ،ولو آنکه مقام کذا را داشته باشد! بله
البته! در همیشهی تاریخ انبیا ،زیاد بوده که دشمن ،خلف وعده کند اما کدام
پیامبر ،شعارش هنگام مواجهه با دشمن ،این بود که «هر توافقی -ولو توافق
بد -از عدم توافق بهتر اس��ت»؟! بعضیها فکر میکنند ما هم عین خودشان
سادهلوحیم! نه! ما حواسمان به حرفهایی که میزنیم ،هست! و سخنمان با
حضرات این است که اتفاقا اگر دنیای بهتری میخواهید ،مبادا فریب وعدهی

سردار شهید حس�ین همدانی تقریبا همهی
 ۸س�ال دف�اع مق�دس را جبه�ه ب�ود اما
«پرورشیافتهی سیس�تم» به سنین کهولت و
پیری هم که پا بگذارد ،تازه میشود «حبیب»!
حبیب امنیت کش�ور! و تازه میشود مربی!
مربی محس�ن حججیها! پس م�ا وقتی از
«محس�ن حججی» س�خن میگوییم ،تنها از
یک جوان متولد سال  ۷۱حرف نمیزنیم که
ش�هادتش دارای بار حماس�ی مضاعف بود!
فیالواقع داریم س�خن از پیشکسوتانی هم
میگوییم که این راه س�رخ را و این مس�یر
رهاییبخش را پیش پای نسل جوان گشودند!

گندم ری را بخورید! پس کرب�لا ،هم درس این بود ک��ه «هیهات مناالذله»
و هم درس این اس��ت که تو وقتی خود را پیش دش��من ،ذلیل کنی و حتی
خود با دست خود بر سر خود سیمان بریزی ،باز هم «یزید» همان بوزینهباز
عهدشکنی هست که بود! این تو بودی که سادهلوحانه فکر میکردی با کمی
بزک ،شیطان بدل به آدم میشود! اما «حاجحسین و پس��ران» همان راه را
رفتند که علمدار کربال رفت! س��ردار شهید حسین همدانی تقریبا همهی ۸
سال دفاع مقدس را جبهه بود اما «پرورشیافتهی سیستم» به سنین کهولت
و پیری هم که پا بگذارد ،تازه میشود «حبیب»! حبیب امنیت کشور! و تازه
میشود مربی! مربی محسن حججیها! پس ما وقتی از «محسن حججی»
سخن میگوییم ،تنها از یک جوان متولد سال  ۷۱حرف نمیزنیم که شهادتش
دارای بار حماس��ی مضاعف بود! فیالواقع داریم س��خن از پیشکسوتانی هم
میگوییم که این راه سرخ را و این مسیر رهاییبخش را پیش پای نسل جوان
گشودند! سردارانی چون همین حاجحسین همدانی! من اما این سردار شهید
را به دلیل جالبی ،بیشتر هم دوست میدارم! سالیانی بود که برخالف روزگار ۸
سال جنگ ،به زندگینامهی هر شهیدی نگاه میکردیم ،متوجه میشدیم بعضا
 ۱۰سال از ما دههشصتیها کوچکتر است! و مدام حسرت و حتی حسادت که
نکند عمر بگذرد و از کاروان خوبان ،جا بمانیم! لیکن شهادت سردار همدانی،
باز ما را برد به همان شهادتهای دههی  ۶۰و اینکه شهدا را علیالدوام در سن و
سالی بزرگتر از سن و سال خود میدیدیم! اغلب همسن پدرانمان! برای فهم
بهتر متن ،پرسشی از توی مخاطب! سال  ۷۱که شهید حججی به دنیا آمد،
چند سال داشتی؟! میبینی؟! چیدن شهدا از آخر مجلس را میبینی؟! نسل
جدید شهدا را میبینی؟! و اما همدانی با  ۶۵سال سن به شهادت رسید تا امثال
من و تو ،امیدوار باشیم هنوز! و نگاه که میکنم میبینم دور از عدالت خدا بود
که همدانی؛ آن دالور بیادعای تمام  ۸سال دفاع مقدس ،جز با شهادت برود!
شگفتا! سرنوشت اغلب سرداران بازمانده از آن روزگار خوش جبهه را گویی
با ش��هادت سرش��تهاند؛ کاظمی! طهرانیمقدم! یزدانی! مهتدی! و نیک اگر
بنگری ،مردان و مدیران جمهوری اس�لامی ،همین ایشانند! بعضیها لطف
کنند و برادران خود را نچسبانند به شاخ و برگ شجرهی طیبه انقالب اسالمی!
این گالبیهای گندی��ده ،ثمرهی درخت غربزدگی هس��تند ،نه جمهوری
اسالمی!  ۶۵س��الههای نظام مقدس ما یعنی شهید همدانی! و  ۲۵سالههای
والیت فقیه ما یعنی شهید حججی! در خود کربال هم بودند کسانی که خسته
ش��دند و بریدند؛ یکی در منازل اول ،یکی در منازل آخر! یکی بهواس��طهی
دنیا ،یکی بهواسطهی پول! یکی بهواس��طهی زن و زندگی ،یکی بهواسطهی
وعدهی دش��من! اما حقیقت آن است که «قاسمبنالحس��ن» را باید به پای
«حسین» نوشت! و «ما رأیت اال جمیال»ی عقیلهی بنیهاشم را باید به پای
«حسین» نوشت! و «علیاکبر» را! و «علیاصغر» را! و صدالبته که «عباس»
را! «عمرسعد» همان به بیخ ریش البد اتوکشیده اما بیریشهی خودش بماند!

