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مسابقه پیامکی شماره  15
سؤال تشریحی: فضیلتی که بواسطه رعایت تقوا از جانب خداوند به انسان اعطا شده و بوسیله آن حق از 

باطل شناخته می شود، چه نام دارد؟
سؤال های چهارگزینه ای: 

1- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های سبک زندگی بسیجی نمی باشد؟
الف( بسیجی، یک مؤمن واقعی و اهل سیر و سلوک است. ب( به خاطر ویژگی های خاص رفتاری اش معمواًل کارها را به 
تنهایی انجام می دهد. ج( دست به هر کاری که می زند، در حد وسع خویش می کوشد آن کار را محکم و بی عیب انجام 

بدهد. د( دنبال شهرت و کسب مقامات و منصب های دنیوی نیست. کار خیر را بدون توقع انجام می دهد.
2- کدام آیه انسان مؤمن را به کلمه طیبه یا شجره پاکیزه توصیف نموده است؟
الف(آیه 2و 3 طالق. ب(29 انفال. ج(آیه 24 و 25 ابراهیم)ع(. د( آیه 70 احزاب.

در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره سؤال 
و سپس عدد گزینه صحیح مربوط به آن را به شماره پیامک  200001377 ارسال نمایید. 
هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره 11: خانم ناهید شجاعی، آقایان مهران رستمی، محمد احمدی

»آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه طیبه« را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ریشه 
آن )در زمین( ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن 
پروردگارش می دهد. و خداوند برای مردم مثل ها می زند، شاید متذّکر شوند )و پند 

گیرند(.«)24و25/ ابراهیم(
فرموده اند به یک تعبیر شجره طیبه، انسان مؤمنی ست که ظاهر و باطنش پاکیزه 
است. این انسان مؤمن، به درختی تشبیه شده است که همواره در حال رشد و 
نمو است و در تمام ایام سال میوه می دهد. هیچ کس از کنار این درخت، ناامید بر 
نمی گردد و هرکس به اندازه نیازش یا از سایه، یا نسیم روح افزایی که از میان شاخ 
و برگ آن می وزد و یا میوه لذیذ و گوارای آن بهره می برد.  و امام خمینی)ره(، بسیج 
را که مجموعه ای از انسان های مؤمن و اهل سیر و سلوک به سمت خداوند متعال و 

مخلص است، به شجره طیبه ای با همین اوصاف توصیف نمود. 

تقوا، اخالص و توکل
شاه کلید موفقیت

»ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و سخن مستحکم و درست بر زبان جاری سازید؛ که در این صورت خداوند متعال اعمال 
شما را اصالح می کند و گناهان شما را می بخشاید.« )احزاب، 70(؛ بر اساس این آیه، نتیجه تقوا،  اصالح کارهاست. این وعده خداست که 
اگر کسی کارهایش )کردار و گفتار و پندارش( را بر بنیان تقوا بنا کند، خداوند متعال نواقص کار او و نتیجه عملش را اصالح خواهد نمود. 

و اگر سهواً عمل خطایی هم مرتکب شده باشد، خواهد بخشید.

از طرف دیگر تقوا عامل هدایت است. گاهی انسان در یک شرایط خاص نمی داند چه کاری درست و چه کاری خطاست، اینجا تقوا به 
کمک انسان می شتابد و عاملی می شود برای هدایت او و خروج او از مهلکه؛ که خداوند متعال فرموده است: »همانا هدایت کردن )شما به 

طریق درست( بر عهده ماست« )اللیل، 12(.

همچنین رعایت تقوا باعث جلب امدادهای الهی می شود. گاهی در جریان انجام کاری،  انسان احساس می کند که گویی به بن بست 
رسیده و ادامه کار ممکن نیست. اما ناگهان روزنه امیدی به رویش گشوده می شود و راه نجاتی برایش فراهم می شود. این اثر رعایت تقوا 
و توکل بر خداست: »هر آنکس که تقوا پیشه کند، خداوند راه نجاتی برایش فراهم می کند و از جایی که گمان ندارد او را روزی می دهد؛ 
و هر کس بر خدا توّکل کند، کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ و خدا برای هر چیزی اندازه ای قرار داده 
است!« )طالق، 2 و3(. روزی در این آیه معنای گسترده ای دارد؛ گاهی جرقه یک ایده خوب در موقع انجام کاری، روزی از جانب خداست. 

اثر دیگر تقوا اینست که شخص متقی،  صاحب فضیلتی می شود که از آن به فرقان تعبیر شده است؛ و به کمک آن حق را از باطل و درست 
را از نادرست تشخیص می دهد: »ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید، برای شما وسیله ای جهت جدا 
ساختن حق از باطل قرارمی دهد؛ )روشن بینی خاّصی که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت؛( و گناهانتان را می پوشاند؛ و شما را 

می زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!« )انفال، 29(. 

معنای اخالص
و باالترین مرتبه آن

اخالص یعنی انسان، کار را برای خدا و به عشق انجام وظیفه، انجام دهد. انسان برای هوای نفس، برای رسیدن به مال، 
مقام، نام نیک و در یک کالم، برای انگیزه های نفسانی کار نکند. هر عملی که با این ویژگی انجام پذیرد، قطعاً پیش می رود 
و هر مانعی را از سر راه برمی دارد. بّرندگی این عمل نیز از آن جهت است که خداوند متعال پیش برنده آن خواهد بود. رسول 
خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: »هر کس برای خدا باشد، خدا برای اوست«. معنای این حدیث همین است که هرکس 
در راه خدا حرکت کرد، خدا او را مشمول امدادهای غیبی و آشکار خود خواهد کرد. و باالترین مرتبه اخالص را پیامبر اکرم 
)صلوات اهللَّ وسالمه علیه( چنین تبیین فرموده  است که:»هر چیزی دارای حقیقتی ست. بنده به حقیقت اخالص و به آن معنای 
حقیقی اخالص نمی رسد مگر اینکه دوست نداشته باشد که مردم او را برای هیچ یک از کارهایی که برای خدا انجام می دهد، 
ستایش کنند.«. بنابراین ممکن است کسی کاری را برای خدا انجام داده باشد، اما از مدح مردم نسبت به این کارش خوشش 
بیاید؛ رسول خدا می فرماید که این، آن مرتبه ی عالی اخالص نیست. مرتبه ی عالی اخالص این است که این را هم دوست 
نداشته باشد. اصاًل برایش مهم نباشد که مردم بدانند که این کار را او انجام داده یا ندانند. خوششان بیاید یا خوششان نیاید. 

تنها رضایت خداوند متعال برایش مهم باشد.

معروف بود در دوران دفاع مقدس می گفتند فالنی نور باال می زند، روشن است؛ یعنی به زودی شهید خواهد شد. این نورانیِت حضور 
بسیجی بود؛ این را من خودم مشاهده کردم؛ نه یک بار و دو بار. یک موردی که مربوط به همین استان شماست، بد نیست عرض 
کنم. یک سرگرد ارتشی که بعد ما فهمیدیم ایشان اهل آشخانه است -سرگرد رستمی- به میل خود، به صورت بسیجی آمده بود 
در مجموعه گروه شهید چمران، آنجا فعالیت می کرد. بنده مکرراً او را می دیدم؛ می آمد، می رفت. یک شبی با مرحوم چمران نشسته 
بودیم راجع به مسائل جبهه و کارهایی که فردا داشتیم صحبت می کردیم؛ در باز شد، همین شهید رستمی وارد شد. چند روزی بود 
من او را ندیده بودم. دیدم سرتاپایش گل آلود است؛ این پوتین ها گل آلود، بدنش خاک آلود، صورتش خسته، ریشش بلند؛ اما چهره را 
که نگاه کردم، دیدم مثل ماه می درخشد؛ نورانی بود. روزهای قبل، من این حالت را در او ندیده بودم. رفته بود در یک منطقه عملیاتی، 
آنجا فعالیت زیادی کرده بود؛ حاال آمده بود، می خواست گزارش بدهد. او بعد از چندی هم به شهادت رسید. ارتشی بود، اما آمده 
بود بسیجی وارد میدان شده بود؛ فعالیت می کرد، مجاهدت می کرد، حضور فداکارانه داشت - در همان مجموعه بسیجِی شهید 
چمران- بعد هم به شهادت رسید. این نورانیت را خیلی ها دیدند؛ ما هم دیدیم، دیگران هم بیشتر از ما دیدند. این ناشی از همان 

حضور فوق العاده است. 
بیانات امام خامنه ای در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالی؛ 1391/07/24 

تیمسار بسیجی
در مراسم چهلم شهادت شهید عباس بابایی، دیدند پیرمردی با کاله 
نمدی و لباس روستایی )مخصوص روستاهای اصفهان( بر سر مزار شهید 
عباس بابایی خاک بر سر می ریزد و به پهنای صورت اشک می ریزد. از او 
پرسیدند: »شما ایشون رو می شناختید؟«. در همان حال با حسرت پاسخ 
داد: »او همه زندگی ما بود. ما هرچه داریم از او داریم. من اهل ده زیار 
هستم. اهالی روستای ما قبل از اینکه شهید بابایی به آنجا بیاید از هر 
نظر در تنگنا بودند. ما نمی دانستیم او چه کاره است؛ چون همیشه با لباس 
بسیجی می آمد. او برای ما حمام ساخت. مدرسه ساخت. حتی غسالخانه 
برای ما ساخت. همه اهالی او را دوست داشتند. هر وقت پیدایش می شد 
همه با شادی می گفتند اوس عباس اومد. او یاور بیچاره ها بود تا اینکه 
مدتی گذشت و پیدایش نشد. گویا رفته بود تهران. روزی آمدم اصفهان و 
عکس هایش را روی دیوار دیدم؛ مثل دیوانه ها هر که را می دیدم می گفتم 
او دوست من بود. گفتند پدر جان تو می دانی او چه کاره بود؟ او تیمسار 
بابایی فرمانده عملیات نیروی هوایی بود. گفتم ولی او همیشه می آمد 
و برای ما کارگری می کرد. دلم از اینکه او ناشناس می آمد و ناشناس 

می رفت، آتش گرفته بود.«.

یک عمر جهاد و تالش
در تمام طول تحصیلش شاگرد اول بود. حتی زمانی که در دانشگاه معتبر 
برکلی آمریکا مشغول تحصیل در رشته الکترونیک و فیزیک پالسما بود،  
تمام اساتیدش پشتکار و هوش او را می ستودند. مصطفی به همراه چند 
تن از دوستانش، انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا را تأسیس کردند. 
رژیم شاه، به خاطر گرایش های اسالمی-انقالبی او، بورس تحصیلی اش 

را قطع کرد. 
با اینکه بهترین و وسوسه انگیزترین پیشنهادات را برای ادامه زندگی 
در آمریکا پیش رویش داشت، زندگی راحت طلبانه را رها کرد و بعد از 
قیام 15 خرداد سال 42 در ایران، عازم مصر شد تا به مدت دو سال، 
سخت ترین دوره های چریکی و جنگ های پارتیزانی را پشت سر بگذارد؛ 
آنجا هم شاگرد برتر دوره  شناخته شد. از آن پس مسئولیت آموزش نظامی 
انقالبیون ایرانی بر عهده دکتر چمران بود. به لبنان رفت و در کنار امام 
موسی صدر، به تربیت نیرو پرداخت. با وقوع انقالب در ایران بعد 23 سال 
به کشورش بازگشت. مدتی فرماندهی کل قوا را برعهده داشت. تصدی 
پست وزارت دفاع، نمایندگی مجلس شورای اسالمی، نماینده رهبر در 
شورای عالی دفاع، ایجاد ستاد جنگ های نامنظم و ... از دیگر فعالیت های 
او بود. پایان یک عمر جهاد و تالش خستگی ناپذیر و مخلصانه،  مزدش 

مقام شهادت بود که به حق نصیبش شد.

شهردار گمنام
شدت بارش باران به حدی بود که زندگی مردم را مختل کرده بود. 
بسیاری از محالت شهر دچار آب گرفتگی شده بود. آقا مهدی باکری 
در آن زمان به عنوان شهردار، سخت مشغول هماهنگی امور و مدیریِت 
بحراِن به وجود آمده بود. شرایط وقتی پیچیده تر شد که ناگهان خبر رسید 
در فالن نقطه از شهر، سیل به راه افتاده. آقا مهدی بدون معطلی چند 
گروه  امداد به محل فرستاد. خودش هم با آخرین گروه عازم منطقه شد. 
سیل همه جا را گرفته بود. شدت جریان آب به هیچکس اجازه عبور از 
خیابان اصلی را نمی داد. مردم روی پشت بام ها و درون خانه ها گرفتار 
شده بودند. آقا مهدی دوشادوش افرادش تن به آب زده بود و مشغول 
امدادرسانی بود. در میان صدای مهیب سیل و حرکت گل و الی، صدای 
فریاد کمک خواهی پیرزنی، توجه مهدی را جلب کرد. به سرعت خودش 
را به پیرزن رساند. آب وارد انبار خانه شده بود و احتمال تخریب کامل 

جهیزیه ای که برای دخترش تهیه کرده بود هر لحظه بیشتر می شد.
پیرزن، آقا مهدی را که دید شروع کرد به دعا کردن و قربان صدقه رفتنش 
و به شهرداری که به فکر مردم نیست، نفرین و شرم فرستادن. آقا مهدی 
لبخندی زد و دست به کار شد. تا خالی کردن آِب کل انبار از کار دست 
نکشید. آخرش هم که داشت می رفت، پیرزن همچنان دعایش می کرد و 

شهردارِ بی خیال و مسئولیت نشناس)!( را سرزنش می کرد. 

از تأسیس واحد توپخانه تا موشکی
ابتدای جنگ، ایران حتی توان تولید یک خمپاره یا راکت را هم در داخل کشور 
نداشت. وقتی فرماندهی واحد توپخانه سپاه را به حاج حسن تهرانی مقدم سپردند، 
شبانه روز کار و تالش کرد تا از هیچ، همه چیز بسازد. بعد از توپخانه به او پیشنهاد 
دادند واحد موشکی سپاه را نیز تأسیس کند. او در حالی فرمانده این بخش شد 
که ایران حتی یک موشک هم در اختیار نداشت. اما حاج حسن آمده بود تا اثبات 
کند که »ما می توانیم«. او با توکل و استمداد از خدا طی سال ها تالش بی وقفه 

و خالصانه، توان موشکی ایران را از صفر به وضعیت کنونی رساند.
در همان روزهای اول، سپاه برای پشتیبانی نیازمند سالح موشک انداز کاتیوشا 
بود. موشک انداز کاتیوشا سالحی است دارای تحرک و سرعت در تیراندازی که 
درعرض چند ثانیه منطقه وسیعی را با شلیک 40 موشک زیر آتش انبوه قرار 
می دهد. تنها سالح موشکی که ارتش در اختیار داشت، همین کاتیوشا بود که 
حداکثر برد آن 20 کیلومتر بود. شهید تهرانی مقدم در همان سال اول تشکیل 
توپخانه در سپاه به فکر تهیه این سالح افتاد و با در اختیار گرفتن یک سوله در 
حومه تهران و فراهم کردن امکانات محدودی از ماشین افزار وابزار مکانیکی، 
تیمی را برای ساخت یک نمونه کاتیوشا مأمور کرد. حتی اعتبار آن را از محل 
کمک های مردمی تأمین کرد و طولی نکشید که اولین قبضه کاتیوشا ساخته 
شد و با تحویل آن به صنایع دفاعی، سپاه زمینه تولید انبوه آن را فراهم ساخت.

دکرت سعید کاظمی آشتیانی
سال 1370ش، سی سال بیشتر نداشت که علی رغم مشکالت فراوان، 
با تالشی مثال زدنی پژوهشکده رویان را تأسیس و مدیریتش را عهده دار 
شد. آن موقع شاید هر بیگانه ای می شنید که یک بسیجی ایرانی تصمیم 
دارد انحصار علومی همچون شیوه های درمان ناباروری، پژوهش های 
مربوط به سلول های بنیادین، همانندسازی حیوانات و ... را که تنها در 
اختیار چند کشور پیشرفته بود در هم بشکند، ناباورانه خنده ای تمسخرآمیز 

سر می داد. 
اما دکتر کاظمی به کم قانع نبود. اهداف و آرزوهای بزرگی در ذهنش 
می پروراند و با خدایش عهد بسته بود که به هر قیمتی شده، برای سربلندی 

اسالم و کشورش آنها را عملی سازد.
سال 1384ش، اگرچه خورشید پر فروغ عمر کوتاه دکتر کاظمی در 44 
سالگی غروب کرد، اما حرکتی که او و یارانش آغاز نمودند، همچنان با 

قوت ادامه دارد.
بیست و چند سال از تأسیس مؤسسه رویان می گذرد. در طول این سال ها 
هزاران زوج نابارور ایرانی و غیر ایرانی در این مرکز، درمان و صاحب فرزند 
شده اند و نتایج تحقیقات این مؤسسه در قالب کتب و مقاالت متعدد، مورد 

استناد و ارجاع دانشمندان است. 

ماهیت 
بسیج

بسیج عبارتست از 
جمِع فداکاری از 
مردم برای مردم. 

مشارکت تمام مردم در 
حل و رفع مشکالت 

کشور است

شامل هرکسی که 
روحیه بسیجی داشته 

باشد می شود.

در هر زمانی 
متناسب با نیاز 

کشور، فعالیت های 
متفاوتی دارد

در زمان دفاع، می جنگد 
و در زمان توسعه علمی و 
سازندگی در عرصه علم و 

تولید می کوشد.

حرکتش از ابتدای 
تشکیل تا به امروز

رو به ترقی و پیشرفت 
رمز توفیقش در تقوا، بوده است.

اخالص، توکل و 
روحیه جهادی داشتن 

افرادش است

بسیجی، یک مؤمن واقعی و 
اهل سیر و سلوک است.

هر روز یک قدم به سمت 
جلو بر می دارد. اهل درجا 

زدن و پس رفت نیست.

خدا را شاهد بر تمام 
اعمالش می بیند و 

همه کارهایش را تنها برای 
رضای خدا انجام می دهد. 

خیرش به همه مردم 
می رسد و با گذشت زمان، 
هرچه بر کماالتش افزوده 
می شود، افراد بیشتری از 

خیرات او بهره مند می شوند.

از خودگذشتگی صفت بارز 
اوست. از راحتی و سالمت 

خود برای تأمین امنیت و 
راحتی و سالمت خلق خدا 

می گذرد.

دنبال شهرت و کسب 
مقامات و منصب های دنیوی 

نیست. کار خیر را بدون 
توقع انجام می دهد؛ چون 

رضای خدا برای او اصل 
است.

افق نگاهش بسیار گسترده 
و بلند است و از عالم ماده 

فراتر می اندیشد.

در انجام کار نیک و درست، 
همیشه جلوتر از بقیه 

حرکت می کند.

در مقابل موانع تسلیم 
نمی شود و تا کاری را 

که شروع کرده به پایان 
نرساند، از حرکت و فعالیت 

نمی ایستد.

 دست به هر کاری که 
می زند، در حد وسع خویش 
می کوشد آن کار را محکم و 

بی عیب انجام بدهد.

 منبع انرژی و انگیزه است. 
همراهانش از او انگیزه 

می گیرند و ناامیدی برای 
آنها بی معناست.

 هم در زندگی منشأ اثرات 
فراوان است و هم با 

مرگش مایه حرکت و تحول 
و پیشرفت می شود.

 هر جا شخصی با 
روحیه بسیجی حضور فعال 

داشته باشد، افراد زیادی 
از سالئق و اقشار مختلف 

مردم دور او جمع می شوند.

 خداوند متعال به واسطه تقوا و 
اخالص او،  یاری اش می کند 

و به نتایج عملش، برکت 
می دهد. ممکن است همان 
عمل را دیگران هم انجام 

داده باشند، اما کار او رنگ و 
بو و تأثیر ممتازی دارد.

حکایت »نور باال زدن«
شهید رستمی
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سبک زندگی 
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بسیج
شجره طیبه


