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 پیشگفتار
 بسمه تعالی

ري اینجانـب از دانشـجو و فرمانـدة شـهید،     شود حاصل آشـنایی نظـ  آنچه تقدیم می
از روزگـاري شـروع شـد کـه     » تکسـوار «ابوالفضل نوري است. آشـنایی مـن بـا آن    

داوطلبانه به همراه یارانی باوفا و مخلص، گردآوري اسناد مرتبط با شهداي زنجـان را  
 ي خاطرات، ابوالفضل نوري را مشاهده کردم تصـمیم کردم. وقتی که در آینهدنبال می

مـدتی ایـن   «اي از این خاطرات را منتشر کنم. موانع فراوانی پیش آمد و گرفتم گوشه
 هایم چیره آمد.با این حال تشویق عالقمندان به تشویش»  مثنوي تأخیر شد

ها این بود که مبادا در این اقدام، چنگال شیطان نفس، این بار یکی از این تشویش
ترین نامی از خـودم در ایـن   خواستم کوچکاز این رو نمی  .در لباسی دیگر برآید

ي شـهیدي داشـته باشـم کـه همـه      ا بگذارم تا نوعی هـم آوایـی بـا   جبه مجموعه
هـا آزاد کـرد و پروانـه وار، خـاموش و بـی آواز      وجودش را در آسمان گمنـامی 

فروخت. اما رسـم نشـر و   » عند ربهم یرزقون«سوخت و آواز و آوازه را به آواي 
 مسوولیت پذیري، باعث شـد کـه نـام  کوچـک مـن در زیـر       نگارش و نیز لزوم

 گوشه گیري کند.» ابوالفضل نوري«بلند  يسایه
ها ارائه و عکس هاها و نگرشبخش خاطرات، نگارش چهارمحتواي کتاب شامل 

خاطرات خانواده و دوستان شهید است.  غیر از  ةها نیز در بردارندخاطره .شودمی
شتاري، به عنوان یادداشت بـراي ایـن کتـاب قلمـی     چند خاطره که به صورت نو

 ةهایی است که با دوستان و خانوادمصاحبهشده است، سایر خاطرات، برگرفته از 
شهید انجام یافته و از نوار پیاده شده است و نوارهاي آنهـا نیـز در نـزد نگارنـده     

متنـاع  ي خـاطره ا برخی از دوستان شهید نوري از گفتگو و ارائه باشد.محفوظ می
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کردند. بخشی از خاطرات نیز به منظور جلوگیري ازتکرار وتداخل، حذف شده تا 
 ور نباشد.آبراي خوانندگان محترم مالل 
د کاري بس بـزرگ  ندر کنار شهید نوري قرار دار هاشناسایی کسانی که در عکس

بـه عنـوان    ها طول کشید. نخواستم همرزمـان شـهید را بـدون نـام و    بود و مدت
از این رو با مشـاوره و همفکـري بسـیاري از رزمنـدگان دفـاع       یاد کنم.ناشناس 

ها نیز شناسایی شدند. با این حال نام تعداد اندکی مقدس حتی المقدور این عکس
طلـبم و امیـدوارم در   ن عزیزان پـوزش مـی  آاز آن افراد را ندانستم و در اینجا از 

 هاي بعدي این نقیصه نیز برطرف گردد.چاپ
ات برخی از یاران شهید نوري در اینجا خالی است و ایـن کمبـود بـه    جاي خاطر

ن بزرگـواران  آدلیل عدم همکاري برخی از دوستان شهید و یا عدم آشنایی ما بـا  
هـاي بعـدي ایـن    صورت امیدواریم و آمادگی داریم که در چاپ دو است. در هر

 کاستی و قصور را نیز جبران نماییم.
کمی از عطش دانستن از شـهید را در عالقمنـدان آن عزیـز     در آخر امیدواریم این اثر

، چـرا کـه در شـروع کـار و     تجدید خاطر دوستان بسـیار او گـردد  رفع کرده و سبب 
چیز دیگري نیافتیم.  1مختصر اينامهجستجوي آثار چاپ شده از آن عزیز جز زندگی

دلسـوز شـهید   ها که به همکـاري خـانواده و دوسـتان    نیز امیدواریم این خاطره گویی
 طور در مورد سایر شهدا ادامه یابد.     انجام گرفت در معرفی این شهید و همین

 زینب قهرمانی
 

 

ش اداره کل هاي تاریخ نوشته شده توسط آقاي یعقوب توکلی و به سفارکتاب فرهنگنامه جاودانه -1
  تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقالب اسالمی
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 ي سردار شهید ابوالفضل نورينامهزندگی
 
 

بـه  خیابان فردوسی زنجان در (سقاها)  لري سقّهدر محله 1337ابوالفضل در سال 
 در یـک  و قیـد بـه احکـام دیـن     ي مـذهبی و م یـک خـانواده  عنوان اولین فرزند 

سـالگی   5 -6ي استیجاري دیده به جهان گشود. در دوران طفولیت در سـن  خانه
کار شد. قبـل  به فروشی پدرش واقع در خیابان فردوسی مشغول نفتي در مغازه

ي صائب از ورود به دبستان، خواندن و نوشتن را فراگرفت. دبستان را در مدرسه
ي امجدیه خریداري شـد  دید که توسط پدر در محلهدر نزدیکی منزل شخصی ج

هاي مختلف از مدرسه و ي ابتدایی را با اخذ تشویقیمقطع شش سالهسپري کرد. 
یید و تشویق معلمان و مدیر از نظر درسی و انضباطی با نمرات عالی بـه اتمـام   أت

 رساند. 
. در ردکـ نـام  بق) ثبـت ي تحصیل در دبیرسـتان شـریعتی (پهلـوي سـا    براي ادامه

دبیرستان محصل بود و در خانواده براي سـایر فرزنـدان خـانواده معلـم. بنـا بـه       
هـا را در  ، تابسـتان ي پهلويهاي فرهنگی جامعهخواست پدر و فرار از ناهنجاري

ي جوشکاري عمو و پسرعمویش کار کرد. اوج مطالعـات شـهید در مقطـع    مغازه
در مطالعه برخوردار بود. کافی بود  دوم دبیرستان شروع شد. او از استعداد باالیی

هاي کتاب در ذهنش ضبط اکثر بخش ،پس از آنبخواند و سریع بار کتابی را یک
 گردید. می
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رفـت  در همین زمان در روزهاي جمعه به همراه پدرش به مسجد چهل ستون می
کرد. پس از اتمام منبر، استفاده میجباري مرحوم حاج شیخ یعقوبعلی  واعظو از م

پـنج سـال   رفـت. در  ي نماز جمعه به مسجد جامع مـی ه همراه پدر جهت اقامهب
ي فامیـل  شریعتی و قبولی هر ساله با معدل باال توجه همـه  1تحصیل در دبیرستان

در دبیرسـتان   دبیرستان را بنا بـه اقتضـائاتی  سال آخر را به خود جلب نموده بود. 
 پایـان رسـاند. بـا خوانـدن     را با معـدل خـوبی بـه    و آن صدرجهان ثبت نام کرد 

، در زمان در مدت دو سال آخر دبیرستان هاي کمک آموزشی زبان انگلیسیکتاب
پـس از اتمـام دبیرسـتان در    کرد. اخذ دیپلم زبان انگلیسی را به خوبی مکالمه می

ي دوم کشـوري را بـه دسـت آورد. رشـته     يرتبهکنکور سراسري شرکت کرد و 
توانست در هر دانشگاهی و در د و با این رتبه میتحصیلی شهید، علوم تجربی بو

 او را واداشـت  ي پـدر  اي قبول شود. ایـن بـار نیـز احتـرام بـه خواسـته      هر رشته
ي زراعـت  رد و رشـته اي پدر را مبنـی بـر مانـدن در زنجـان محتـرم شـم      توصیه

 کشاورزي زنجان را انتخاب نماید. يدانشکده
انه بر علیه رژیم شاه پرداخت که منجـر بـه   هاي مخفیهمراه با تحصیل، به فعالیت

ي هاي پردامنهفعالیت ،توسط ساواك گردید. پس از پیروزي انقالب اودستگیري 
-ها ادامه داد. در این زمان در عرصهخود را تا انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه

 انقالب اسالمی شروع به پرورش شاگردان مسـتعد با هاي معاند ي مبارزه با گروه
هاي معارض با نظام دانشگاهیان خود و حتی گروهنمود. او در میان دوستان و هم

به عنوان یک متفکر اسالمی معروف شد. تعطیلی دانشگاه فرصت خوبی را بـراي  
ي اصـول عقایـد   علمـی خـود را در زمینـه   او فراهم ساخت تا مطالعات و تـوان  

ر همین زمان بـود کـه زبـان    تر سازد. داسالمی هر چه بیشتر افزایش داده و عمیق

  دبیرستان نظام قدیم شش ساله-1
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اگرفـت. او عاشـق و رهـرو    سلیمی فرحاج شیخ ابوالفضل  استاد عربی را نیز نزد
ها به عضویت جهـاد سـازندگی درآمـد.    پس از تعطیلی دانشگاهوالیت فقیه بود. 

هاي ایشان در روستاها در قالب جهاد سـازندگی توجـه مسـؤولین جهـاد     فعالیت
 د.سازندگی را به خود معطوف نمو

ي فرهنگی و کرد. اول مسألهگیري میشهید تا زمان شروع جنگ دو برنامه را پی 
ـ    ي آموزش نظامی بـه جوانـان و نوجوانـان.   دوم مسأله ۀ در بعـد فرهنگـی اتحادی

انجمن اسالمی دانشگاه زنجان هاي اسالمی را به کمک دوستانش بنا نهاد. انجمن
-هاي مختلـف نهـج  برگزاري کالس شهید است. او بااین  نیز یکی از یادگارهاي

، حوادثي تا بتوانند در همهالبالغه توانست به جوانان و نوجوانان بصیرتی بدهد 
آموزي در آموزش نظامی با بنا نهادن واحد دانش يراه خود را بشناسند. در زمینه

و هـم آنهـا را بـا مسـائل نظـامی       ي علمی آنها را باال ببـرد بنیه توانست سپاه هم
چنین توانست با شناختی که نسبت بـه اوضـاع و احـوال روزگـار     . او همندآشناک
داشت، جوانان و نوجوانان را براي مقابله با منافقین و پس از آن براي جنگ  خود

 آماده سازد. 
 هـاي ضــد نظـام در کردســتان پـس از فراگیــري    هـاي گــروه بـا شـروع شــرارت  

هـاي نظـامی از   ا در آمـوزش هاي نظامی راهی کردستان شد. شهید نه تنهآموزش
نظرات شهید چمران سود جست، از تفکـرات واالي آن شـهید عزیـز نیـز بـراي      

 بی در کردسـتان راهـی   سـ . پـس از آرامـش ن  نصـیب نمانـد  کمک به محرومان بی
هاي خود را هاي مختلف در سپاه فعالیتدر مسؤولیت ويهاي جنوب شد. جبهه

ي شـکم بـه شـدت    محـرم از ناحیـه  در عملیـات  ي جنوب شروع کرد. در منطقه
هاي خود عقـد ازدواج  دانشگاهیمجروح شد. پس از بهبودي نسبی با یکی از هم

بـا شـروع   ي جنـوب رفـت.   را جاري نمود. اندك زمانی پس از عقـد بـه منطقـه   
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ي فکه به تاریخ بیستم فروردین ماه سال شصـت و  عملیات والفجر یک در منطقه
(ص) سـازمان   ا... رسـول  محمـد 27در قالب لشکر  ي گرداندو به عنوان فرمانده

و در این عملیات شرکت نمود. عاقبت هم در همین عملیات بدون پالك و یافت 
هیچ نشانی از شهید به دست خـانواده  شهید و مفقوداالثر گردید و  ،کارت هویت

 نرسید.
 ياکنون چندین سال پس از شهادت ایشان هنوز آثار عملکردهاي ایشان در حوزه

بنـدي   در زمان جنـگ اسـتخوان  فرهنگی به جاست.  يو در حوزهنظامی (سپاه) 
از نوجوانـان  هنوز دادند. واحدهاي رزمی سپاه زنجان را همین جوانان تشکیل می

اند و جوانان آن روزگار هستند عزیزانی که بر اصول اعتقادي خود استوار ماندهو 
 د. ختلف شهر زنجان مشغول کار هستندر نهادهاي م

الهـی هسـتند و    يار خداوند متعال بر اعطاي ایـن هدیـه  زي شهید شکرگخانواده
که امانتدار خوبی بودند که چنین انسانی را تربیت نمودند و تقـدیم  سربلند از این

 زیست و گمنام از دنیا رفت. گمنام  ثر وؤ، ماسالم نمودند. شهیدي که پاك
 





 
 

 اول فصل
  خاطرات

 خانواده و دوستان
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 تهران نرفت
 رحیم نوري حاجم مرحوبرگرفته از خاطرات 

 شهید پدر

1 
ها از کرد. خیلی دوست نداشتم بچهانقالب نشده بود؛ امنیت نبود، فساد غوغا می

رن مشهد، من هم ابوالفضل گفت چند تا از دوستام مییک روز خانه دور شوند. 
 باهاشون برم؟!

 ندارم بري. گفتم: نه پسرم دوس
 هم نکرد.روي حرفم حرف نزد؛ اعتراض هم نکرد، حتی اخم 

 

2 
پرسـیدم: پسـرم    . فرمـی هـم کنـار دسـتش بـود.     زداي را ورق میروزنامهداشت 

 کنی؟کار میابوالفضل جان! چی
 کنم.دارم انتخاب رشته می -متفکر نگاهم کرد و گفت:



 13ـــــــــــــــــــــ فصل اول (خاطرات)  ــــــــــــــــــــــ

کـاش همـین جـا قبـول بشـی و بمـونی        -نگاهش کردم و آهی کشیدم و گفـتم: 
 پیشمون.

آمدنـد. یـک روز صـحبت از    مان مـی نه دیـد دوستان ابوالفضل ب بعد از شهادتش
ي کنکور ابوالفضل خیلی خوب بود به راحتـی  شان گفت رتبهابوالفضل بود، یکی

ي دونـم چـرا اینجـا رشـته    تونست پزشکی دانشگاه تهـران قبـول بشـه. نمـی    می
 کشاورزي را انتخاب کرد.
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 رفتن به آغوش مرگ
 هیدبرادر ش ،برگرفته از خاطرات آقاي بهمن نوري

1 
قدر ابوالفضل به مطالعه و درس و مشق عالقه داشـت مـن فـراري بـودم.     ههر چ

بودیم پـس فـردا   دور کرسی نشسته ابوالفضل کالس پنجم بود و من کالس اول. 
ــهامتحــان ریاضــی داشــت ــر  ام را از خــودمي درســیم. ابوالفضــل برنام  هــم بهت

ر درس بپرسم. خـودم  و بیار تا بهمن کتاب ریاضی -گفت:مقدمه بیدانست. می
بـا   ههی بهمن مگـ  -:گفتزدم و بی اعتنا به بالش تکیه دادم. دوباره نشنیدن  را به
 و بیار.ر تشنوي؟ پاشو کتاب ریاضی؟ نمییستمتو ن

. خم شـدم و از روي  دادگیر میدرس و مشق ما  بهقدر هحرصم در آمده بود. چ 
پا گذاشتم بـه   و پرت کردمطرف ابوالفضل  به دفتر بتول خودکارش را برداشتم و

. خـودم را رسـاندم   شـد بلنـد   مـادر صداي آخ آخ ابوالفضل و ناله و نفرین فرار. 
  کوچه. با این که هـوا سـرد بـود روي برگشـتن بـه خانـه را نداشـتم. از آقاجـان        

اول ابوالفضل را تنبیه کرده بـود کـه   آقاجان ترسیدم. حتما تا حاال برگشته بود. می
 .بودنشسته  به انتظار منبعدش هم  !ت نیستیتو چرا مواظب خود

ها را گشته بودم از خستگی داشتم بود. از بس کوچه پس کوچهخیلی سردم شده 
مردم. دلم را به دریا زدم و به خانه برگشتم. در نیمـه بـاز بـود. آرام خـودم را     می
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و شو بـود.   کنار شیر آب نشسته بود و مشغول شست مادرمداخل حیاط انداختم. 
 تا حاال کجا بودي؟ شانس آوردي ابوالفضل طوریش نشد! -من را که دید گفت:

 ابوالفضـل بـا چشـم    آقاجـان نبـود.   خوشحال شدم. خودم را بـه اتـاق رسـاندم.    
خواند. آرام سالم دادم ي اتاق نشسته بود و داشت کتاب میباندپیچی شده گوشه

صـداي  ه بودم که زیر لحاف کرسی. هنوز خوب زیر کرسی جابجا نشدخزیدم و 
 بهمن کتابت کو؟ -ابوالفضل درآمد:

 طوره؟ چاي بابا، ول کن کتاب رو. حالت  -دم نشستم و گفتم:پا ش
 ر.ات را بیاخوبم. کتاب ریاضی -گفت:

2 
 از بعـد  مدرسـه صـبحگاه  در اکثر روزها از من بزرگتر بود.  سال ابوالفضل چهار 

رفتـیم. درسـش   بعد کـالس مـی   و خواندابوالفضل انشایش را می، پرچمباالبردن 
گرفت. من هم چون داداش ابوالفضـل  هر روز کارت هزار آفرین می و خوب بود

موقع  ،بودم مورد لطف معلم و مدیر بودم. ابوالفضل با پسر مدیر همکالسی بودند
با آب ریختن کرد می فکر مدرسه مدیر نوشت.میامتحان اول انشاي پسر مدیر را 

 هد جوشید. چشمه خوا ،به چاله
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3 
پـرم.  جلوي مغازه از دوچرخه پایین مـی  و دهمي بزرگ لواشک را قورت میتکه

زنـم: حـاج آقـا ایـنم     گـذارم و داد مـی  هاي دیگـر مـی  دوچرخه را کنار دوچرخه
 تون؛ صحیح و سالم. ما رفتیم؛ خداحافظ.دوچرخه

صر مـن و  ها وضع همین است. صبح تا عرسم. تابستانخسته و کوفته به خانه می
 کنیم. جوشکاري، کارگري ساختمان و...ابوالفضل کار می

 شوم. رسم خانه یک گوشه ولو میخسته و کوفته تا می 
آیـد تـو؛   ابوالفضل قبراق و سرحال در حالی که کتابی را زیر بغلش زده است، می

 سالم. خسته نباشی! -جواب می شنوم:  کنم.سالم می
ردم از خستگی! ابوالفضل تو بازم کتـاب  م؟! مخسته که چه عرض کن -گویم: می

 خریدي؟ خسته نشدي از کتاب خریدن و خوندن؟
 من که خسـته نشـدم؛ تـو چـی؟ از دوچرخـه سـواري و        -گوید: خندد و میمی

 هله هوله خوردن خسته نشدي؛ کمی به فکر درس و مشقت باش.
بینم شوم میمی روم. ساعتی بعد که بیدارکند و به خواب میچشمانم سنگینی می

 خواند. اي نشسته و دارد کتاب میابوالفضل گوشه

4 
همه هم مشغول تحصیل. از اول ابتدایی تا دیـپلم در   ،ي پرجمعیتی بودیمخانواده

به نوبت  او هم شدیم وجمع میش حال درس خواندن بودیم. شبهاي امتحان دور
ـ  مان را رفع میاشکاالت درسی گوشـی گذرانـده   ه بازیکرد. من که تمام سـال را ب
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چنـان بـا تسـلط و پرحوصـله درس      ابوالفضلام بیشتر بود. اشکاالت درسی بودم
 شد. ام کمتر از پانزده نمینمره اتداد که در امتحانمی

5 
کـرد.  کرد. بخشی از درآمد خود را صرف خریـد کتـاب مـی   ها را کار میتابستان

بـرد. بـه غیـر از    بـا خـود مـی   رفت تعدادي هم کتـاب  هایی که به منطقه میزمان
 ي دادن. خداونــد حافظــه جنگیــدن یــا در حــال یــادگیري بــود یــا در حــال یــاد

توانست کتـاب  هر کتاب، میي اي به او عنایت کرده بود. پس از مطالعهالعادهفوق
کتاب به یادگـار   کلیاي با کتابخانه ششهادت ئیاتش کنفرانس دهد. بعد ازرا با جز
 گذاشت.

6 
یـک   کـردیم، ي جوشکاري عمویم کار میزها که من و ابوالفضل در مغازهروآن  

روز پیرمردي با جوانی کشتی گرفتند. من مشغول تماشا بـودم و گـاهی جـوان را    
. از زد را زمـین  کردم و گاهی هـم پیرمـرد را. بـاالخره جـوان پیرمـرد     تشویق می

 طور بود؟کشتی چه! ابوالفضل -پرسیدم:  ابوالفضل
پیرمردي را زمـین زدن کـه کشـتی     -هایش را باال انداخت و گفت:شانه ابوالفضل

؟ آينمـی  باشـگاه ن کشتی نگرفتی؟ مگه با مـن  اگرفتن نیست. چرا تو با اون جو
 تر است. ولی اون آقا از من قوي آره -سرم را خاراندم وگفتم:
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گرفت. فنـون کشـتی را بلـد     خودش پا شد و با آن جوان که همتایش بود کشتی
کرد. مسابقه طـول کشـید.   فنی نمی داد و جوان را ضربهود. ابوالفضل فرصت میب

آمـد کنـار پیرمـرد نشسـت و او را     جوان خسته شد. ابوالفضل جوان را زمین زد. 
 دلداري داد.

7 
. ابوالفضل به شاهنامه کامال تسـلط  نبودها خانه يهمه درقبل از انقالب تلویزیون 

افراد  يکرد. همههاي رستم و افراسیاب را نقل میداشت. هر شب یکی از حماسه
ها بودند. گویا هر شب یک قسمت از سـریال  خانوده عالقمند شنیدن این داستان

 رفتـیم و  شود. پس از اتمام داسـتان زیـر کرسـی مـی    تلویزیونی جذاب پخش می
 خوابیدیم. می

اسب، تفنـگ و    اشعالقهها و اشعار حماسی داشت. ي زیادي به داستاناو عالقه
 آوازهاي حماسی بخواند. ،ها بزند و با سازبه کوهبود، دوست داشت سه تار 

8 
با نام حضرت امام یک سال به شروع انقالب مانده بود. هنوز خیلی از مردم ایران 

هاي حضرت امـام را  ها و اعالمیههاي امام آشنا نبودند. ابوالفضل عکسو فعالیت
هـا را  ها و اعالمیهعکسبعد از انقالب فهمیدیم این کرد. در سطح شهر پخش می
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حاال دیگر او نه به سـاز   آورده است.از طریق معتمدین شهید بهشتی به دست می
 . کرد معلوماتش را باال ببردتالش میبه جد  کرد نه به اسب و تفنگ. فکر می

9 
بـه کـامیون    سازچند ماه مانده به پیروزي انقالب، ابوالفضل با یک نارنجک دست

ي پست حمله کرد. حامل نیروهاي گارد در خیابان هفده شهریور فعلی کنار اداره
. پس از در اثر انفجار نارنجک چند نفر از نیروهاي گارد شاهنشاهی زخمی شدند

. کردنـد دستگیر و به زندان سـاواك منتقـل    را ها ابوالفضلگاردي ،تعقیب و گریز
فهمیدند دانشجو هستم،  قتیهاي اولیه وجوئیز بازپس ا -:گفتمیپس از آزادي 

اضافه شد. دو حلقه الستیک پیکان دور گـردنم انداختـه    یشانهابر شدت شکنجه
کوبید. دور دوم شکنجه شروع شد. بصورت بودند و یک نفر با باطوم بر سرم می

دمر بر روي زمین خوابانده بودند و دو نفري یکی با شالق و دیگـري بـا بـاطوم    
که خسته شدند با زنجیر از دو دستم بـه دیـوار   زدند. بعد از اینبر پشتم میپیاپی 
ي نیروهاي گارد مستقر ساعت در بند ساواك بود. فرمانده 48 ويکردند.  مآویزان

و تعدادي دیگر بـه  ابوالفضل بود که از تهران آمده بود.  نامی "الیحک"در زنجان 
 . پس از پیروزي انقالب و محاکمهآزاد شدند موسوي سید هاشم هللاآیتوساطت 

بـه فـرد    هااش براي جلب رضایت شاکی. خانوادهالی، او شاکی زیادي داشتحک
ـ  شاکی رجوع می بـه   د. شـهید کتبـاً  کردند تا رضایت بگیرند. به منزل ما هـم آمدن

  . ایشان رضایت داد
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10 
یم. بـود  هتپدر و عمویم به تهران رفابوالفضل، بود. من،  1357روز نوزدهم بهمن 

هاي نظـامی و  مردم  حکومت نظامی را نادیده گرفتند و بیرون آمدند. اکثر پادگان
ها را خـالی  خانهمردم اسلحهي مردم قرار گرفت. شهربانی مورد حملههاي پاسگاه

من، پدر و عمویم در مسافرخانه بودیم ولی ابوالفضل صبح از ما جدا کرده بودند. 
ک پادگان قلعه مرغی بود که توسط مـردم خلـع سـالح    شده بود. مسافرخانه نزدی

مانست. صداي گلوله از هر طرف شده بود. شهر تهران به یک شهر جنگ زده می
 . آمد 3یک قبضه تفنگ ژ بارسید. آخر شب ابوالفضل به گوش می

چند نفر از دوستان شهید در بیرون از مسافرخانه منتظرش بودند. شـهید بـا آنهـا    
هـا  بعدها گفت در خیابان پیروزي با گـاردي  ؛م هم پیدایش نشدروز بیستو رفت 

ي همافران بـا حمایـت مـردم درهـم شکسـت و      در نهایت محاصره جنگیدند.می
همافران به مردم پیوستند. در روز بیست و یکم بهمـن قصـد داشـتیم بـه زنجـان      

 و ان. روز بیسـت و دوم بهمـن را در تهـر   برنگشتیمها بسته بود و راه که برگردیم
 همراه مردم پیروزي انقالب را جشن گرفتیم.

11 
ي جنگ بـراي  ها عرصهدانشگاه ،بعد از پیروزي انقالب و قبل از انقالب فرهنگی

کـه  -هاي مختلف شده بود. در دانشکده کشاورزي زنجـان هـم   عضوگیري گروه
هـا  گـروه  يهمـه  -گرفـت ي زراعت و دامپروري دانشـجو مـی  فقط در دو رشته

هـا، فـدائیان   اياي داشتند. تودهرا اشغال کرده بودند و هر کدام کتابخانه امکاناتی
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اکثریت و اقلیت، پیکار، سازمان مجاهدین و حزب جمهوري اسالمی هر کـدام از  
شهید نوري سه دوست صمیمی در دانشکده داشت، رحیم شدند. منبعی تغذیه می

هـاي  ن گروهـک ضـمن آنکـه بـا هـوادارا    فرخی، داورپنـاه و رحـیم عصـفوري.    
و کرد، از فکر فقرا و مستضـعفین نیـز غافـل نبـود     ي فکري میکمونیستی مبارزه

گـاهی   گرفـت با حقوق کمی که از آنجا میبود حتی وقتی هم که وارد سپاه شده 
 رساند.بضاعت میهاي بیکرد و به خانوادهمواد غذایی تهیه می

 12 
آمـوزي  هاي واحد دانشبچهل ابوالفضزمستانی و پربرف، ي سرد یک روز جمعه

آموزش زندگی در شرایط سـخت بـود.    يبرنامه یکهاي گاوازنگ برد. را به کوه
هاي ساعت من یخ زده بود. در کنار روستاي هنگام برگشت از شدت سرما عقربه

آباد رسیدیم. باغ یک استخر بزرگ داشت. از شدت سـرما آب  همایون به باغ لیل
ها گفت چه کسـی حاضـر اسـت بـه     لفضل خطاب به بچهابوااستخر یخ زده بود. 

استخر بپرد و عرض استخر را شنا کند. تنها شهید علی یوسفی داوطلب شد. هـر  
دو لباسشان را درآوردند. قرار شد علی اول بپرد. علـی بـه اسـتخر پریـد و مثـل      

عـرض   و با آرامـش بـه اسـتخر پریـد    ابوالفضل  موشک از آب خارج شد. سپس
در  ابوالفضـل کرد و برگشت. تا برگشتن ایشان آتش علـم کـردیم.    استخر را شنا

بود، به آرامی از آب بیـرون آمـد و بـا     خراشیدهها شکمش را ي یخکه تیغهحالی
آرامش لباس پوشید. کمی در گرماي آتش گـرم شـد. سـپس بـه سـمت زنجـان       

 حرکت کردیم. 
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 13 
ي ایـران هـر   بیمهتمان ساخساختمان ذوالفقاري و  سپاه شده بود،عضو  ابوالفضل

-می گفتند که چند نفر از گروگاني طبس د. پس از حادثهدنسپاه بو ر اختیارددو 

مـی  ي ایران حفاظـت  و در ساختمان بیمه منتقل کرده زنجانرا به  هاي امریکایی
به  به دو نفر مشکوك شده بودند وآنها راهاي سپاه بچهها شب آنکردند. یکی از 

. یکی ایرانی بود و دومی خـارجی بـود. سـوار موتـور بودنـد و      سپاه آورده بودند
حـرف  اند آنها را گرفته بودند. ها براي جاسوسی آمدهکه اینها به حساب اینبچه

چنـد دقیقـه    فهمیدنـد. نمیکه کردند و حرف خارجی را هم ایرانی را گوش نمی
کـرد.  مه میبه جمع اضافه شد. شهید نوري انگلیسی را خوب مکالابوالفضل بعد 

با فرد خارجی گفتگو کرد و پس از رؤیت مدارك آنها با فـرد خـارجی روبوسـی    
ایـن بنـده خـدا اهـل      -:کرد و گفت کرد و عذرخواهی کرد. سپس رو به بچه ها

 الزم است بیشتر دقت کنید. ید.یدچرا پاسپورتش را ند ه!ایتالیا است و جهانگرد

14 
حال و سریع بیرون پریدم. بی و یدمشبح ابوالفضل را د .گرفتداشت چرتم می
تا حاال  -ت:خونی بود. لبخندي زد و گفاش لب و لوچه و رسیدخسته به نظر می

 نخوابیدي ؟  اصالًبیدار بودي؟ 
 درگیر شدي؟ ها با منافقباز  -سرم را تکان دادم و گفتم:
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ت اي به موتورسیکلاشاره است. ماني هر شبخب این که برنامه -خندید و گفت:
 آتش بزننـد  المال را دیشب چون با موتور بودم نگران بودم مال بیت -گفت:کرد و

 برگردم. اینجا و  بذارمرا آوردم اي از آنها مهلت گرفتم و موتور ده دقیقه
آفرین به تو که منافقام بهت  -با خودم گفتم:گشت من می در حالی که او بر

 اعتماد دارند. 

15 
ان شدند منافقین، اعالمیه داده بودند و هوادارانش اًدگروهک مجاهدین خلق که بع

یدان گوش تـا گـوش آدم   مراه تا سبزه را براي تجمع دعوت کرده بودند. از چهار
صف جلو بودند و عربده  اشدارودسته يو بقیه (چشم آبی) گوزيبود. عباس گؤ

لـه  عبداشـهید  اصـغر محمـدیان،    شـهید  کشیدند. من یک گوشه ایستاده بودم.می
ابـوترابی رسـیدند و مقابـل جمعیـت      جعفر بسطامیان، ابوالفضل خودمان و آقاي

ي اصغر محمـدیان را  گوز یقهگارد گرفتند. با لباس سپاه آمده بودند. عباس گوي
عیـت دسـت بـه    کشید. اصغر باالي دسـت جم  خودشان گرفت و داخل جمعیت

دار قـ چماگفتند: کرد. یک صدا میهم گوش را کر می شد. شعار مناقیندست می
گـوش عبـاس    تـو ابوالفضل را دیدم سـیلی محکمـی    بیچاره، کارت سپاهی داره.

     زدیـم و  شـد. مـی  شـروع  درگیـري   ،گوز که دو برابر هیکلش بـود خوابانـد  گوي
هـاي  هـا و کـوفتگی  و چند نفر از دوستانش به خاطر زخم ابوالفضل .یمخوردمی

همـان شـب را هـم در     بوالفضـل حتـی  بدنشان به بیمارستان منتقل شـدند ولـی ا  
 بیمارستان نماند. 
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16 
من و شهید علی یوسفی با لباس فرم سـپاه خودمـان را بـه بیجـار رسـاندیم. تـا       

دیدیم ولی از آنجا تا دیواندره دیگر از روستاي نجف آباد نیروهاي خودمان را می
تـا پـاوه   بوس شدیم و نیروهاي خودمان کسی را ندیدیم. از بیجار سوار یک مینی

بوس پیاده شویم ما را گرفتند و بردنـد در یـک   رفتیم. در پاوه تا خواستیم از مینی
هاي آهنی اي ما را توي یک طویله انداختند. طویله یک پنجره داشت که نردهخانه

جـا فـرار کـردیم و هـر     . از آنشب علی با چند تکان نرده را درآورد .آن شل بود
شـب   -فردا ابوالفضل را دیـدم. پرسـیدم:   رساندیم بود خودمان را به پادگانطور 

 .براي گشت رفته بودم -کجا بودي؟ گفت:
 سـازي ي غرب کـه بـودیم، قبـل از عملیـات ابوالفضـل تمرینـات بـدن       در منطقه
مـان را در  و عـرق  بـرد زیادي وقت میهاي طوالنی مدت خره نورديصگذاشت. 

اش همیشه پـر  . ابوالفضل اما کولهام را پر نکنمکردم خیلی کولهآورد. سعی میمی
اش را خـالی کـرد.   بود. یک روز باالي قله که رسیدیم ابوالفضل را دیدم که کوله

 تر شود.ام را پر از سنگ کردم تا بدنم قويپر از سنگ بود. از فردایش کوله
. نیروي ما بر آن مسلط بود انقالبارتفاعاتی بود که نفوذ به آن سخت بود و ضد 

اي بـه پاشـنه   و آنها زیاد بودند. در مسیر تصـرف قلـه در بـین راه گلولـه    کم بود 
لنگید. گهگاهی ابوالفضل خورد. اما انگار نه انگار که زخمی شده است. حتی نمی

آورد. رفتم سراغش و خواستم تا شد. اما خیلی به رویش نمیاش در هم میچهره
هـا  خـواهم بچـه  یست، نمیزخم پایش را ببندد. قبول نکرد و گفت: االن وقتش ن

هایشان به شدت مان کند بود. تیرباريروشبفهمند. ارتفاع دست ضدانقالب بود. پی
رفت و علی یوسفی هم پشت سرش. علـی  کرد. ابوالفضل از جلو میتمام کار می

هاي پشت سـرم  یک لحظه چشمم به پشت سرم افتاد از بچهنترس بود و جسور. 
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آمدند. ابوالفضل اما چشمش فقـط بـه   د و جلو نمیخبري نبود. سنگر گرفته بودن
هـا دوبـاره   انداختند. بچـه از باال نارنجک میها هم امن نبود. جلو بود. سنگر بچه

-خودشان را به ما رساندند. باالتر که رفتیم اوضاع کمی بهتر شد. حـاال نارنجـک  

نجـک بـود.   اش پـر از نار رسید. ابوالفضل کولـه هاي ما اگر داشتیم هم به آنها می
ها را داخل پایگاه انداختیم و وارد پایگاه شدیم. حتـی کـار   پشت سر هم نارنجک

. چندتایی هم فرار ه شدندهایشان کشتبه جنگ تن به تن کشید. چند تا از سرکرده
روزي بـراي اسـتراحت و    2-3کردند. باالخره قله را تصـرف کـردیم. ابوالفضـل    

 ه کردستان برگشت. آمد و دوباره ب زنجانبه  مداواي پایش

17 
عد از مداواي پاي ابوالفضل با هم به کردستان رفتیم. بانه در اختیار ضدانقالب بود. ب

هـا را  کشـور عـراق ضـدانقالب   . بـود از طرفی هم در طرف غرب با عراق هم مرز 
هاي معـارض بـا   فرستاد. در بانه نماینده اکثر گروهداد و به کردستان میآموزش می
الخصوص حزب دمکرات کردستان به سرکردگی قاسملو د یافت. علیشنظام را می

به صورت یک پادگـان   بانه را عمالً ،و حزب کوموله که ماهیت مارکسیستی داشتند
کـه  شهرسـتان بانـه عـالوه بـر ایـن     نظامی بزرگ براي ضدانقالب درآورده بودنـد.  

وجـود دارد.   "آربابـا "دورتادورش کوه است، وسط شهر هم کوه بلندي به نام کوه 
هر نیرویی که این قله را در اختیار داشت حـاکم بانـه بـود. زمـانی هـم کـه مـن و        

در ابتداي ورودي بانـه کـوه   ابوالفضل به کردستان رفتیم بانه دست ضدانقالب بود. 
شـد. کـه   در زمان جنگ و قبل از آن تردد از روي کوه انجام مـی  .قرار دارد "وزنه"

آسان شده است. در آن اند و تردد اکنون تونلی ساخته ي خان معروف بود.به گردنه
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ي خـان  خواست با چنـد دسـتگاه تانـک از گردنـه    آن زمان شهید صیاد شیرازي می
عملی نبـود یـا انجـام آن بسـیار      عبور کند و به شهرستان بانه برسد. این کار تقریباً

اظهـار   ي حزب دمکـرات قاسملو سرکردهبه طوري که معروف بود که دشوار بود. 
ـ بتوانـد از گردنـه عبـور کن    اگـر نیروهـاي حکومـت    -کرده بود: د، خـودم بانـه را   ن

ي خان متوقف بودیم. تـا  خواهم کرد. چند روز پشت کوه وزنه و گردنه انتقدیمش
گرچه حرکتمان در شب کند بود. اکراد محلـی بـا   باالخره یک شب حرکت کردیم. 

هـا  ت مـا بـا آتـش توپخانـه و تانـک     ما بودند و میلی به جنگ شبانه نداشتند. حرک
-ي خان عقب بزنیم. تانکالخره توانستیم ضدانقالب را از گردنهاشد. بحمایت می

اي روبرو بودیم. پـس  هاي پراکندهبا مقاومتها از گردنه گذشتند. وارد شهر شدیم. 
از  و باال رفتن داردتیزي نوك ي از تسخیر شهر به کوه آربابا رسیدیم. کوه آربابا قله

خواهد. ضدانقالب دلش را به حفظ این کوه خوش کرده آن نیروي بدنی خوبی می
شـهر  پاکسازي  بهصبح فردا کردیم. عملیات می بود. باید براي تصرف آربابا مجدداً

رویی به باالي ارتفاع هیچ راه ماشینشب به سمت آربابا حرکت کردیم. پرداختیم و 
صـبح بـا زمـین سـخت     تـا  ي قله رسیدیم. هاي صبح به باالنزدیکیوجود نداشت. 
شدیم. صـبح  و حاال باید با ضد انقالب مستقر در روي آن درگیر می جنگیده بودیم

هـا بهـره   از حمایت آتـش تانـک  هرچند ور شدیم. قبل از طلوع آفتاب به قله حمله
 يسرسـختانه ي رزمندگان و مقاومـت  هاي خستهجنگ سختی بود. تنبردیم اما می

از قلـه   آنهـا  باالخره نیروي ایمـان غلبـه کـرد و    کار را دشوار کرده بود. ضدانقالب
استراحت  کمیخواستیم . میندترین یال کوه موضع گرفتو در نزدیک عقب نشستند

حمله به ضدانقالب ترغیـب نمـود. از    هایش ما را برايبا حرف ابوالفضلکنیم. اما 
ه و ایمـان بـود. بـاالخره تـا     ها دیگر خبري نبود و جنگ، جنگ تجربحمایت تانک

 در اختیار رزمندگان قرار گرفت.   صبح  مواضع آنها کامالً
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 48. در این عملیـات مـا در تیـپ    با ابوالفضل با هم بودیمالمبین در عملیات فتح

چـی  سیمو از مجموع نیروهاي زنجان دور افتادیم. من بی شدیمدهی فتح سازمان
در ایـن  بر عهده داشـت.   ها راهی یکی از گروهانگردان بودم و شهید نیز فرماند

سـربازان   هـا را بـه غنیمـت گـرفتیم.    متري عراقـی میلی 155عملیات چند آتشبار 
نشـینی  مان عقـب عراقی در روز روشن به همراه تجهیزات خود در مقابل چشمان

 خودروهاي عراقـی ایجـاد شـده بـود کـه      ي رقابیه ترافیکی از کردند. در تنگهمی
توان رزمی دشمن فراهم آمـده   نابوديفرصت خوبی براي کردند. نشینی میعقب
لولـه ي بعضـی از ایـن    عراقـی  اسـیر  از سـربازان  با کمک بعضـی  ابوالفضل  بود.

در  ان،اي خودشـ هرا به سمت دشمن چرخاند و مواضع دشمن را با توپ هاتوپ
 .تنگه رقابیه زیر آتش گرفتند

19 
عصر(عج) عنوان معاون گروهان در گردان ولیبه ر عملیات محرم دابوالفضل 

 شهید به فرماندهی (ع) رضادر گردان اماممن و جمعی از دوستانم انتخاب شد. 
جمع ما  ةفرماند الدین تقیلو هم عمالًآقاي نجم. نیروي آزاد بودیمقامت بیات 

کردیم. پس از انجام می (ع) شرکترضاجمعی گردان امامدر کارهاي دسته. بود
در ي چشم زخمی شد. سفانه شهید قامت از ناحیهأي اول عملیات، متمرحله

-(ع) و ولی رضادو گردان امام ،ي دوم عملیاتي عملیات محرم در مرحلهادامه

ي عراق متصل شرهانی که بصره را به العماره يههاي جاد(عج) تا نزدیکیعصر
دیگر حرکت ز همي کم اموازات هم و با فاصله کرد در دو ستون درمی
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ي اي از هم جدا شوند. با شروع عملیات و ادامهکردند. قرار بود در منطقهمی
-متمایل به گردان ولی ،ي عملیاتپیشروي به علت داشتن اطالعات از منطقه

از بعد دو ساعت از گردان امام رضا (ع) جدا شدم.  عصر(عج) بودم. عمالً
کردیم. ناگهان متوجه پیشروي میآرام ما بود و شده درگیري، منطقه آرام 

معلوم شد ابوالفضل از . زدداد مییک رزمنده سر  که شدم ابوالفضلسروصداي 
 ناراحت شده است. ،برخوردهاي تندي که آن رزمنده با اسرا کرده بود

20 
از ما یک جلوتر عصر(عج) ولیي دوم عملیات محرم نیروهاي گردان در مرحله

 ي گرفته بودندرساندم. اسیر هابچهبودند. خودم را به  ارتفاعی را از دشمن گرفته
ها گفت: اسیر را با خودتون بیارید. اسیر سالم یک دفعه زبان ابوالفضل به بچه و

ام خنده (من عباس اهل کرکوکم) »م!ااسام کرکوك اهلیباعمن « فت:باز کرد و گ
-میاین پسرخاله  مشدابوالفضل یه کم بگذره با -گرفته بود. به ابوالفضل گفتم:

 عباس را ابوالفضل با خودش جلو برد. من برگشتم پیش نیروهاي خودمان.  !شیم
ي مشـدعباس سـر سـفره    و صبح دوباره برگشتم پیش ابوالفضل. سـفره بـاز بـود   

که قبل از انقالب پنج کرد از خاطراتش. اینصبحانه نشسته بود. داشت تعریف می
عباس تا چند ساعت قبل بـا  ار نه انگار که ما و ... . انگسال در مشهد مقیم بوده و

جنگیدیم. شب را هم ماندم چـادر ابوالفضـل و دوسـتانم. قبـل از خـواب      میهم 
 من را هـم نگهبـان بنـویس!    -باس گفت:عکرد. ها را مشخص میالفضل پستابو

-نکش خود بچه نه مشد عباس شما زحمت -گفت: ابوالفضل  مضحکه شده بود.

در یـک   با ابوالفضـل و تعـدادي از بچـه هـا     مشد عباسشب . ندها نگهبانی می
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هـاي ایـن اسـیر    که دسـت  به ابوالفضل اشاره کردم سنگر خوابیدند. موقع خواب
 عراقی رو ببندیم. ابوالفضل زیر بار نرفت. 
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مهـدي قنبـري    و آقـاي بـود  ي خـود را از دسـت داده   فرمانده (ع) رضاگردان امام
مهـدي   شـهید  به فرمانـدهی عصر(عج) ولیر کنار گردان د کرد.کار میاش جانشین

چندین و در امتداد هم در خط پدافندي بودیم. ناگهان پیرمحمدي در پشت خاکریز 
نفر از  چندو  اصابت کردي دویست متري موشک کاتیوشا در سمت چپم به فاصله

ی حدود بیست متر جلوتر از خاکریز خودي سـع عصر(عج) که ولینیروهاي گردان 
، را بـه خـاکریز خـودي انتقـال دهنـد     غنیمتی متري میلی 5/13ي داشتند یک قبضه

-سراغ زخمیدیدم. باید با عجله ها را می. با دوربین تک تک زخمیمجروح شدند

. نیروهاي بودها ابوالفضل که در دوربین دیدم یکی از زخمی رفتم. مخصوصاًها می
. نگـاه دوربـین را از آنهـا    آوردندریز ها را پشت خاکبا عجله زخمیعصر(عج) ولی

کندم و دوباره به جلو خیره شدم. یک دستگاه خودرو آمبـوالنس در محـل حاضـر    
هـا را هـم پشـت سـر     ي زخمـی بقیه و را به آمبوالنس رساندندابوالفضل اول شد. 

چی  -. گفتم:بهمن، بهمن -م زد:یصداایشان به آمبوالنس رساندند. ابوطالب بهمنی 
ها بـه اسـم فریـد رفیعـی     دانم. یکی از زخمیمی -ابوالفضل... گفتم: -شده؟ گفت:

ابوطالـب   درجا شهید شده بود. براي بوسیدن پیشانی فرید از خاکریز پـایین آمـدم.  
حـق بـا    -کـردي؟ گفـتم:  الاقل با ابوالفضل خـداحافظی مـی   -گفت: سرزنشم کرد.

 ببینم.   در آن حال او را نیستدانم ابوالفضل راضی شماست. ولی می
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22 
ت مادر خانمت زنگ زده بود، کارِ -به ابوالفضل گفت: رمادمرخصی آمده بودم. 

 داشت.
 مادري مادرخانم چشمانم گرد شد و دهانم از تعجب باز ماند. از با شنیدن کلمه

 ابوالفضل کی ازدواج کرد من نفهمیدم؟   -پرسیدم:
انه آمد، رفتیم و از بیمارستان که مرخص شد و به خ -خندید و گفت: مادر

 برایش عقد کردیم.
بهمن سر خرید نبودي!  -خوشحال شدم. بتول با شنیدن صداي ما آمد و گفت:

زدیم که دیدیم توي مغازه بودیم و داشتیم سر این که چی بخریم چانه می
 ابوالفضل نیست! یعنی کجا رفته؟!

پوش دهي یک مرد ژناش از مغازه بیرون آمدم دیدم دستش را روي شانهپی
 گذاشته و مشغول خوش و بش با اوست!

23 
والن ؤاعتمـاد مسـ   ایـن مـدت مـورد   در البته بود.  1در بازداشتگاه ابوالفضل مدتی

والن فرهنگی بازداشتگاه به پـدرم  ؤیکی از مسکه به طوري ،مربوطه قرارگرفته بود

خود را منتسب بـه   شتریکه ب یانقالب در زنجان گروه يروزیبعد از پ يدر ماه هاتحقیقات مؤلف:  -1 
اهللا  تیآ زنجان مرحوم يامام جمعه انیبا اطراف دانستندیم ،يهاشم موسو دیاهللا حاج آقا س تیمرحوم آ

ـ مثـل ابوالفضـل از ا   ییهـا رقابـت و اخـتالف داشـتند. بچـه     یزنجان نیعزالد دیحاج آقا س یالعظم  نی
ـ ناراحت بودند و دوست نداشتند که ا تالفاتاخ  نیشـوند. در چنـ   یبزرگـان  محـور اخـتالف تلقـ     نی
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کـالس  هـا  اینجا کمک رسانده. براي زنـدانی  گفته بود:  خدا ابوالفضل را براي ما
از  و گذاردبحث و مناظره می و دهدگذارد و برایشان مبانی اسالم را درس میمی

   گوید. خالصه خیالم خیلـی راحـت شـده اسـت. او کـار فرهنگـی       البالغه مینهج
 م!!یرسیرات ساختمان زندان میهم به کار تعم کند و مامی

24 
سیجی در منـاطق جنگـی   مدتی به صورت ب بعد از آزادي از بازداشتگاه،ابوالفضل 

در سپاه برطرف شـد. در آن زمـان    شکه موانع عضویتکرد تا اینانجام وظیفه می
کـه   ترورهاي منافقین بشدت بر علیه پاسداران ادامه داشت. یونیفرم جدید سپاهی

قدري هم به تنش گشاد بود را بر تن کرد. تصمیم گرفته بود که براي از بین بردن 
سپاهی به صورت پیاده گشتی در منـاطق پـر رفـت و آمـد      ها با لباس سبزذهنیت

در انقالب میدان و چهارراه طی کردن میان سبزه خواست تنها برود.می ،شهر بزند
ي بزرگی براي منافقین بود. با اصـرار  موقع، یعنی رفتن به آغوش مرگ. او لقمهآن

هم بـود. حتـی   . این صحنه براي هر دو گروه آزار دهنده بود. زیبا همراهش رفتم
شد. این را از ها هم این همه نترسی و صداقتش محترم شمرده میدر دل گروهک

 .شد فهمیدي عناصر گروهکی میزمزمه

 يره دو چهـ  نیـ خـود ا  الیـ کـه بـه خ   رنـد یگ یم میو چند نفر از دوستانش تصم ينور دیشه یطیشرا
 اختالفات دور کنند.  نیرا از مرکز ا یروحان

 دیخصوص انجام گرفت و موجب اعتراض شد نیاز طرف ابوالفضل و دوستانش در ا يادهینسنج اقدام
ابوالفضل هم بازداشت و سپس به تهران  هیقض نیزنجان شد. خالصه در ا انیبازار ژهیمردم، به و ةتود

 ه ادامۀ فعالیت هاي انقالبی اش پرداخت.شد ولی به زودي آزاد شده و بمنتقل 
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25 

مشد ابوالفضل امروز خیلی  -:گشتیم به ابوالفضل گفتممی یک بار که از منطقه بر
 ه؟تتو فکري؟ چِ

 خوام برم تهران ، کارت و پالك بگیرم.می -گفت:
! وقـت  تونی بگیـري خب حاال برا چی تهران؟! از تعاونی خودمون هم می -تم:گف

 نداري خودم برم برات بگیرم.
عملیات در  خودمون آخه لشگر .لشکر محمد رسول(ص) برمخوام نه می -گفت:

 کند.شرکت نمی
را عـوض کـرد، فهمیـدم خیلـی دوسـت نـدارد در کـارش        سخن دیدم موضوع  

که موضوع کارت و پـالك  کردم. با این ولموضوع را کنجکاوي کنم، براي همین 
 گرفتنش از تهران برایم قابل هضم نبود.

بـا نیروهـا چطـور برخـورد کـنم،      کـه  هایی به من کـرد  در مسیر برگشت توصیه
 -کـرد و گفـت:   مادرچطوري باهاشون صحبت کنم، حتی یادي هم از آقاجون و 

اي لطف کرده و اونـا  در هر خانههاي بهشتند که خدا میوه ءبهمن پدر و مادر جز
رو گذاشته تا از وجودشون بهره ببریم. تا چندي که هستند عطر و بوي بهشت در 

 آن خانه هست. 
-پیـدا نمـی  وقتـی  صحبت با ابوالفضل براي با هم بودیم جنوب  هم که در زمانی

 -:گفـتم  ،با ماشین سپاه رفته بودیم خرمشهر که یکی از روزهابراي همین  میکرد
 هم فال باشه هم تماشا. شد ابوالفضل بریم تا آبادان از اونجا دور بزنیم برگردیم. م

ذارم به حساب این که تو کـار داشـتی و   نه بهمن تا اینجا را که آمدیم می -گفت:
 ذاریم؟ حسابی ببه چه  دادي. بعد از این رو باید انجام می

 دیم!زین را میخب پول بن -ش گفتم:اهاي همیشگیگیريدل تنگ از سخت
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نـه   !خواي بگی این پول چیه؟ بهمـن به آقا مهدي می -ناامید نگاهم کرد و گفت:
 کنم. خودت از این کارا بکن، نه من از این کارا می

26 
شـد. میکائیـل بـا شـنیدن مـارش،      مارش عملیات والفجر یک از رادیو پخش می

جـا کنـار   شـما همـین   -گذاشته بود و رفته بود منطقه. من به ناصر و حمید گفتم:
 شـهید  ر و برگردم. به مقـر کـه رسـیدم رفـتم سـراغ     کنیروها بمانید تا من برم لش

الدین و از محمد اجازه خواستم برم زینشهید  هايجانشینیکی از محمد بنیادي 
 (ص)خودم را رساندم مقر لشکر محمد رسول و سراغ ابوالفضل. محمد اجازه داد

ام آمـده  -دادند. خودم را معرفـی کـردم و گفـتم:   عباس کریمی را نشانم  شهیدو 
 کنید؟ می کمکم بگردم. دنبال برادرم
. با هم رفتیم سراغ نیروهایی که ندهاي اطالعات را به من معرفی کردیکی از بچه

هـاي  م. خب بچه. عکس ابوالفضل را نشانشان دادیاز عملیات سالم برگشته بودند
پـام بـه خـط     که آخه شب عملیاتا گفت یکی از اون. شناختنشگردان کمیل می

 رسید فقط صداشو شنیدم و عینک روي صورتش رو دیدم.
 يکالک عملیات را گرفتم و همراه برادر اطالعاتی به منطقه رفتم. این برادر منطقه

م. یمعبر را رد کردیم و رهایی را دید نقطه گردان کمیل را برایم تشریح کرد.عمل 
و مـی توانسـت   زمین چالش کرده بودند در گفتند می بعد دنبال دولولی گشتم که

 یکی از نشانه ها باشد.
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روي آن تپه بـود.  « -اي را در دویست متري نشان داد و گفت:تپه ،برادر اطالعاتی
دونم تونستند یا نه؟ من نمی .چراغی و چند نفر دیگه رفتند خاموشش کنندشهید 

 »معبر را که برایشان باز کردم عقب برگشتم.
نشـینی کـرده بودنـد، هنـوز نیروهـاي      که رزمندگان ما از کانال عقبا وجود اینب

با نارنجک آن را از کار  .رفتم دولول را پیدا کردمعراقی به آن منطقه نیامده بودند. 
بود. چراغ قوه را روي صورت تـک   چند تا جنازه افتاده ،انداخته بودند. دور و بر

. رفـتم . معراج شهداي اندیمشک بین آنها نبودل ها انداختم، اما ابوالفضتک جنازه
از ابوالفضـل  ي پالکـی  . هیچ شـماره سر زدمحضرت رسول  27به تعاونی لشکر 

جلـوي   ثبت شده بود. 27لیست نیروهاي لشکر  جزءثبت نشده بود. ولی اسمش 
از ابوالفضـل خبـري   هـیچ وقـت   دیگر  تعاونی لشکر نشستم روي زمین، فهمیدم

 شود. نمی

27 
. بفهمـد را مفقـود شـدن ابوالفضـل    خواستم خبر نمی رم ناراحتی قلبی داشت.ماد

هایی به مادرم کردم. گفتم بیشتر با مادران شـهدا  براي همین زنجان آمدم و توصیه
او حدس زده بـود کـه اتفـاقی بـراي ابوالفضـل افتـاده اسـت. امـا          خور باشد.دم

یک مادرم داشتم. اما فی نگهنتوانست از من چیزي در بیاورد. دو ماهی خبر را مخ
 راه ابوالفضـل بـود   ي یکی از نیروهایی که در آخـرین اعـزام همـ   روز دم در خانه

مفقـود شـدن   کنـد. آن فـرد هـم خبـر     ي شهید معرفی مـی رود و خود را خالهمی
بیشتر نیدن این خبر گوید. مادر با شبه او می شنیده بوداز خود ما  ابوالفضل را که

کـه  بـراي ایـن  کرد. با سکوت خود ناله میسکوت اختیار کرد.  مدتی. داغون شد
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سپردمش  و انمادر شهیدان بسطامی –ي مهین خانم کمی آرامش کنم بردمش خانه
ها یک دسـته  شنبهرفتند. پنجرفتند. مزار میبه مهین خانم. با هم جلسات قرآن می

نی خیلی ناراحت برگشتگشت. غریبانه در مزار می و رفت مزارخرید و میگل می
 شد. می
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 یک نگاه به چهرة موال
 برادر شهید برگرفته از خاطرات آقاي احمد نوري

1 
 هایش را خوشحال وارد خانه شدم. بهمن توي حیاط بود. داشت کفش

 سالم داداش بهمن. -پوشید:می
 خونه!کبکت خروس می ؟سالم احمد؛ چته -

 گرفتم.  آره داداش قبول شدم؛ قبول شدم، کمربند سبز -

 آفرین. -بهمن لبخند زد و گفت:
جز ابوالفضل دور هم بودیم. زنگ در آمد. بعد از خانه خارج شد. شب همه به

 ابوالفضل آمد تو.  و رفتم دم در. در را باز کردم
 سالم داداش. -شاد و خندان گفتم:

 سالم احمد؛ خوبی؟ -

ک کرد و بعد آمد نشست ها باال رفتیم. با آقاجان و مامان سالم علیبا هم از پله
 بگیر این مال تو. -کنار من. دستش را دراز کرد طرفم و گفت:

ممنون  -یک کتاب دستش بود. با ذوق و شوق کتاب را از دستش گرفتم. گفتم:
 داداش.

آفرین احمد! بهمن گفت که تونستی  -با دستش سرم را نوازش کرد و گفت:
 کمربند سبز بگیري... آفرین.
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2 
گفت. خیلی ذکر می و د حنانی دوست بودم. محمود اهل ذکر بودمحموشهید با 

صلوات خیلی تاثیر داره؛ روزي هزار تا صلوات  -یک روز محمود به من گفت:
 بگو. 

خوام می -، خوشحال و خندان سراغ آقا ابوالفضل رفتم و گفتم:خانه که رسیدم
آفرین  -گفت:هر روز هزار تا صلوات بگم. لبخندي زد و دستی به سرم کشید و 

چند  ،فکر است. این کار را هم کردي ،ي ذکرآفرین. ولی حواست باشه مقدمه
اي فکر کن که همین صلوات مفهومش چیه؟! مفهوم محبت پیغمبر و اهل دقیقه

چرا باید محب  اصالًن داره؟! و موچه تاثیري رو بیتش چیه؟! محبت اهل بیت
ت به خودت، ر زبانی باید حواسخالصه کنار ذک اهل بیت باشیم؟! داداش خوبم

 ات باشه.کارات و خونواده

3 
 دو روز گرفته بودنش. بعد ولش کرده بودند. البته بعد از ایندر روزهاي انقالب 

که کلی باتوم به سر و تنش کوبیده بودند. سرش یکی دو جا شکسته بود. جاي 
و داشت روي جاي بدنش هم کبود بود. مامان عسل و تخم مرغ را به هم زده بود 

مالید. رفتم و پیشش نشستم. به ظرف تخم مرغ و عسل هاي بدنش میکبودي
 اش خوبه؟احمد مزه -ناخنک زدم و انگشتم را لیسیدم. نگاهم کرد و گفت:

 ت. بخور چرا پشتت سبله داداش خوشمزه ا -دهانم را مزه مزه کردم و گفتم:
  مالی؟!می
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4 
گرفت که کرد و داشت خوابم میکم اثر میکنار بخاري نشسته بودم. گرمایش کم 

ي اتاق نشسته بود و دستش کاغذي بود. صدایم کرد: صدایش را شنیدم. گوشه
ام را که کارنامه ياحمد بیا اینجا کارت دارم. پا شدم و رفتم کنارش نشستم. کاغذ

کشی؟ صبح به هاییه؟! تو خجالت نمیاین چه نمره -بود طرفم گرفت و گفت:
خوره؟! خونی؟! بهت بر نمیرست رو نمیري کالس و بعد دشی مییصبح پا م

گن این حزب اللهیه، عضو انجمن اسالمیه ها نمیفداییها و تو کالستون جنبشی
ده. پس غیرتت کو؟ تعصبت کو؟ولی درسش ب 
ام پرید. رفتم و دفتر و دستکم را آوردم و شروع کردم به خواندن و خواب از کله

 کرد. داد و به خواندن تشویقم میهایم را میبه آرامی جواب سوال سوال پرسیدن.

5 
احمد اگه  -کردیم. صدایم کرد و گفت:مان کار میبا هم در کارگاه چاقوسازي

 گفتی بزرگترین آرزوي من چیه؟!
آرزوت اینه که االن  ،داماد خب آقا داداشِ -من نگاهش کردم و با شیطنت گفتم:

 ...جا بود.زن داداش این
ها.... ولی باختی و درست نگفتی.... حاال خیلی شیطون شدي -خندید و گفت:

 حدس بزن...
شه خودت بگی آرزوت دونم. میم... من نمیوه -من کنان گفتم:فکر کردم و من

 چیه ؟!
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ي عمرم هر مقدار که خدا ماندهام باقیراضی -آهی کشید و مکثی کرد، بعد گفت:
یک نگاه،  يباقی است بدهم و در عوض فقط به اندازهداند چقدر از عمرم می

 علی را مشاهده کنم. چهرة موال

6 
. دو سـه روزي کـه از امـام خبـري     شدمیسخنرانی امام سرحال و شاد شنیدن از 

ه خواهند به امام قلب اهدا کننـد. رفتـ  شایعه شده بود می .شدتنگ می، دلشدمین
رفـت.  برگشته بود و با خودش کلنجار مـی  .ه بودگیري کردهران قضیه را پیبود ت

شد. بعد خـودش را تسـلی   شه این قلب من به درد امام بخوره. کاش مییعنی می
قلب من کجا لیاقت ایـن رو داره کـه خـون     ،شه دیگهخب نمی -گفت:میداد و 

 پاك امام توش گردش کنه....

7 
شده بـود و مـردم   صدر بر مردم آشکار ني واقعی بنیآن روزهایی که هنوز چهره

کنـیم. آن  صدر حمایتت مـی صدر بنیبنی -زدند:هنوز توي شعارهایشان فریاد می
شـدند. ابوالفضـل    ددي شمرده نمیصدر عروزهایی که نیروهاي مردمی براي بنی

مـورد اعتـراض    . بعد همه بودکردپاره و پاره صدر را پایین آورده هاي بنیعکس
-رئـیس  -س جمهور را پاره کردي؟ گفتـه بـود:  چرا عکس رئی قرار گرفته بود که
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شان اند و با جانجمهور خائن است. خائن به مملکت است. به نیروهایی که مانده
 دهد...کنند سالح و تجهیزات نمیدارند مبارزه می

تو خیلی تندرویی. اتهام پشت اتهـام. البتـه    -چند تا از دوستانش هم بهش گفتند:
ود براي او فقط امام و اسالم مطرح بود. فقـط امـام و   ها مهم نببراي او این حرف

 اسالم.

8 
شد. کلیـد  قطع هم نمی و آمد. تق تق پشت سر همیک ریز و مدام صداي در می

زنند. مامان برق که هست چرا در می -برق را زدم. با تعجب با خودم غرغر کردم:
ـ  -بلند شد برود در را باز کند. ابوالفضل نگذاشت. گفت: ذار از پنجـره یـه   نرو. ب

 نگاه بیرون بندازم ببینم کیه؟ 
ي باالیی پنجره شکست و شیشه پودر شد و روي تا به پنجره نزدیک شد، شیشه

 سر و روي ابوالفضل پخش شد.
 پسرم طوریت که نشد.  -مامان خودش را رساند به ابوالفضل:

رد و من هم دویدم طرفش. خیلی خونسرد از پنجره فاصله گرفت، آرام نگاه ک
 من طوریم نشده نگران نباشید! -گفت:

 خوان تو رو بکشن! ها چرا میداداش این -رفتم و دستش را گرفتم و گفتم: 
خوان ما سربازاي امام رو بکشن. بلکه امام رو اذیت اند. میاینا دشمن امام -گفت:

 کنن. ولی کور خوندن. 
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9 
 طور پرویز عطـایی را همین شهید مرتضی عزتی را تازه ترور کرده بودند.منافقین 
انگیزي بود. با صداي زنگ . عصر غمدر عملیات رمضان به شهادت رسید که بعداً

گوشی تلفن را برداشتم. صداي خشن و عصبانی آن ور خـط   و تلفن از جا پریدم
 گفت:

 ابوالفضل خانه است؟ -
 خوان. ابوالفضل؛ ابوالفضل تو رو می -ابوالفضل را صدا زدم:

آقاهه چقـدر بداخالقـه!    -دادم، آرام گفتم:آمد، گوشی را که دستش میابوالفضل 
که چـادر سـرت   مگه این -گفت:گوشی را روي آیفون گذاشتم. مرد با تهدید می

ي خونه و بیرون نیایی و اال آفتابی بشی مثل عزتـی ناکـارت   کنی و بنشینی گوشه
 کنیم. می

م ییز گلئب باالم جانیم. هارداولو هخب نم -ابوالفضل خیلی خونسرد جواب داد:
 . 1یزي گورومئبل

 طرف گوشی را کوبید و صداي بوق بوق تلفن اتاق را پر کرد. 
کـار داشـت. رفـت منزلشـان. بعـد از یکـی دو سـاعت        عصـفوري  شب با رحیم 

کنم. بـا لبخنـد   برگشت. خونسرد تشکش را پهن کرد زمین. دید دارم نگاهش می
 ا... . کم مونده بود ما هم بسم  -گفت:

 چرا؟ -من توي جام نیم خیز شدم و پرسیدم:
اي شلیک ي رحیم اینارو بزنم. گلولهتا دستم را دراز کردم، زنگ در خانه -گفت:

رحـیم در را بـاز کـرد،    تـا  ي زنگ خورد. دوال شدم و شد و کنار دستم به گوشه
 ر رفتم. خودم را انداختم داخل حیاط و سریع در را بستم. خالصه این بار قصر د

 خب چی شده عزیزم. کجایید بیام ببینمتان.  -1 
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10 
بهمن برو  -آقا جون به بهمن اصرار کرد:بعد از اینکه ابوالفضل مفقود شده بود، 

که داداشت رو از لیست مفقودا درآرن و شهید حسابش دنبالش؛ برو دنبال این
 کنن... .

 بهمن چشمی گفت و ساکت شد.
باشـد  کردم آقاجون براي این اصرار دارد ابوالفضل تو لیست شهدا من که فکر می

آقاجون حاال چه اصراریه کـه   -تا خانمش برود دنبال زندگیش. براي همین گفتم:
بره  ابوالفضل قبر داشته باشه و تو لیست شهدا بره. خب با خانومش صحبت کنید

 سر زندگیش.
 گرده.نه پسرم مطمئنم که ابوالفضل بر نمی -آقاجون آهی کشید و گفت:

اي شدههایی که گمي آنعجیبی بود همه يجون با تعجب نگاه کردم. قصهبه آقا
 شون داشتند ولی آقاجون....شدهداشتند امید به پیدا شدن و برگشتن گم

دونی که ابوالفضل دیگه آقاجون شما از کجا می -فکرم را با صداي بلند گفتم:
 گرده.....برنمی

ملیات محرم که توي ع -آقاجون چشمانش پر از اشک شد و آهی کشید و گفت:
ش بیمارستان فیروزگر؛ رفتم عیادتش. آن روز یاد اصغر نجفی زخمی شد و فرستادن

 -قرار بود. دستم را گذاشتم روي سرش و گفتم:کرد. بیتابی میافتاده بود و بی
 گیري.گردي جبهه و انتقام دوستات رو میشی و برمیپسرم آروم باش؛ خوب می

 کنی؟!ا میآقاجون برام یه دع -قرارتر از قبل گفت:بی
خواهد برایش دعا کنم زودتر می لم گفتم حتماچه دعایی پسرم؟ توي د -گفتم:

 خوب شود و برگردد جبهه.
 بله پسرم چرا دعا نکنم. براي پسرم دعا نکنم کی رو دعا بکنم؟ -براي همین گفتم: 
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همش به دل تنهاي حضرت علی (ع) بعد از شهادت  -تاب گفت:ابوالفضل بی
ي بدي باشی که علی(ع) کنم. اي زمونه تو چه زمونهفکر می حضرت زهرا (س)

 زهرا (س) را مخفیانه غسل بده، ناشناس دفنش کنه ....
دوست دارم برم و گمنام بشم.  -کرد. بعد گفت:گفت و گریه میابوالفضل می

 هیچ قبري و هیچ نشانی از من باقی نماند؛ مثل عزیز حضرت علی (ع).... 

11 
. صدایش ندیدیم. چشمهایش پف کرد مادرم ل لبخند را در لببعد از ابوالفض

اش و رنگ و ولی صداي گرفته کندمیکرد نشان ندهد که گریه تقال میگرفت. 
 داد که باز خانه را خالی دیده و گریه کرده است. روي زردش خبر می

 .یک شب بهمن از جبهه آمده بود و ما پیشش بودیم . ازمامان خبري نبود
هوش افتاده. سریع روي زمـین  مامان یک گوشه بی دیدمبرگشتیم. مان که پیش ما

خواباندمش و تنفس مصـنوعی دادم. محمـود بـه اورژانـس زنـگ زد. بـردیمش       
 کرده بود.  سکته ،بیمارستان

12 
یکی دو ماهی بود که از ابوالفضل خبري نبود. در زدند. همه به هم نگاه کردیم. 

الفضل آورده باشند. با این فکر خوشحال از جا یعنی کیه؟ شاید خبري از ابو
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 جستم. خودم را پشت در رساندم و در را باز کردم. یک پیرمرد و یک آقاي 
 بفرمایید با کی کار داشتید؟ -سال پشت در بودند. گفتم:میان

 جاست؟منزل آقاي ابوالفضل نوري این -پیرمرد پرسید:
آد خبري ازش داشته کار دارند؟ نمیشان کردم. یعنی با ابوالفضل چکنجکاو نگاه

 باشند. 
 بله بله ابوالفضل برادر بزرگتر من است. -سرم را تکان دادم و گفتم:

رمرد آهی شد. پیو پیرمرد خیره می ها و دهان منسال به نوبت به چشممرد میان 
زد و گره از کارمون ما فقط ابوالفضل را داشتیم که بهمون سر می -کشید و گفت:

دیگه یه مدتی هست کرد. حاال معلوم نیست ابوالفضل چرا با ما قهر کرده و یوا م
 زنه...که به ما سر نمی

دعوتشان کردم تو. آمدند نشستند. ماوقع را در چند جمله به آقاجانم توضیح 
 دادم. 
این کر و الله. براي همین  -سال را به آقاجان نشان داد و گفت:مرد میان ،پیرمرد

ذاشت خیلی کرد. نمیآد. ابوالفضل به ما خیلی توجه میرش نمیراحت کار گی
 تو مضیقه باشیم. 

ي اشکی در چشمانش نشست. آهی کشید انداخت. حلقهآقاجان نگاهی به پیرمرد 
 بعد از این اگر اجازه بدهید ما در خدمتتان انشااهللا -و با صداي فرو خورده گفت:

پیرمرد گوشه و کنار خانه را کنیم. تان می. هر کم و کسري داشتید کمکباشیم
خودش پس  -گردد نگاهی کرد و پرسید:انگار که پی ردي از ابوالفضل می

 کجاست؟
 ابوالفضل شهید شده. -آقاجان آرام گفت:
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پیرمرد بهت زده به آقاجان نگاه کرد و بعد از کمی مکث با صداي بلند در حالی 
هاي مامان را دیده بودم؛ قراريکوبید گریه کرد. من که بیکه روي زانویش می

 داد. فکر کردم مامان االن اگر خانه بود حتما این پیرمرد را دلداري می

13 
دوسـتانش تعریـف   کـی از  گرفته بودند ی در یادمانی که دوستانش براي ابوالفضل

آنهـا را   "قـرآن بخـوان  "آماده کرده بـود  بـه اسـم     ابوالفضل چند تا نشریه«کرد: 
چنـد تـایی از   کـرد  هـاي مخـالف توزیـع مـی    بلیغات گروهکدرمحل تجمع و ت

را گرفتند و مشغول بحث شدند. آنهـا   هاي مخالف دور ابوالفضل هواداران گروه
داد و همـین  شـان را مـی  زدند و ابوالفضل با آرامی جـواب با عصبانیت حرف می

شـمکش  قدر عصبانی کرد که کار بـه ک ها را آنبرخورد ابوالفضل یکی دو تا از آن
 ».والفضل ورزشکار بود و کم نیاوردکشید. اما اب
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 دوست دارم بروم و دیگر برنگردم
 برگرفته از خاطرات همسر شهید

 
 

 اي بودیم. آن هم در یک کالس. در انجمن اسالمی هم فعالیت دانشکدههم
کالسی مان در حد همکردیم. هر کس مشغول کارهاي خودش بود. آشناییمی

کردم. براي همین از آن نمیهم فکرش را  اصالًساسی به او نداشتم. بود. هیچ اح
 ي زیادي به یاد ندارم. روزها خاطره

 درگشـتیم.  یکی از روزهاي قبل از پیروزي انقالب با اتوبوس از دانشـکده برمـی  
 هـا  خواسـت دور بزنـد، دیـدیم گـاردي    اتوبوس  -میدان انقالب فعلی -چهارراه
کشان کشان سوار ریوي ارتش کردند و حسابی هـم او را   اي را گرفتند وپسربچه

آقایـان،   کـردیم. مخصوصـاً  زدند. توي اتوبوس همهمه شد. همه داد و فریاد مـی 
دادند. یادم هست بیشتر از همه آقاي ثبوتی و آقـاي نـوري   ها را فحش میگاردي

آقـاي  ها آمدند جلوي اتوبوس را گرفتند و آقـاي ثبـوتی و   . گارديزدندفریاد می
 . . یادم نیست چند مدت بازداشت بود و چطوري آزاد شدنوري را گرفتند و بردند

ي آموزش نظامی گذاشتند، مان دورهبعد از انقالب از طرف انجمن اسالمی براي
مان شهید اصغر ي گیلوان برگزار شد. مربیمان در محدودهي عملی آموزشدوره

دادند. قرار شد بعد از صداي می آموزش نظامیمحمدیان بود. شهید محمدیان 
حرکات نظامی را قبل از سوت ایشان ما تمرینات را تکرار کنیم. شهید نوري 

 شد.  ناراحتشهید محمدیان سوت ایشان انجام دادند. 
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هـا  ي درگیري گروهی. گروهـک دانشکده شده بود صحنهبعد از پیروزي انقالب 
بـود.   بلبشـو همه جـا  ریخته بود. کردند. اوضاع حسابی به هم مثل قارچ رشد می

 طـور و بـه  با هـم  اسالمی هاي انجمنیک روز کل بچه پنجاه و هشت،بهار سال 
ي انقالب فرهنگی در جلـوي در ورودي دانشـکده تظـاهرات    در آستانههماهنگ 

پـس از آن سـر    .کردنـد  ها به داخل دانشکده ممانعـت کردند و از ورود گروهک
هـاي  درس و هاي ترم بودا تعطیل کردیم. وسطدرس رها حاضر نشدیم و کالس
 شان را تمام کردند. ها سر کالس رفتند و ترممان حذف شد. گروهکآن ترم
 سازندگی تعطیل شد. من رفتم جهاد ها کالًدانشگاه و انقالب فرهنگی شدبعدش 

 کار دانم شهید نوري آن روزها چیي بهداشت فعالیت کردم. نمیو توي کمیته
 فکر کنم رفته بود سپاه. ولی کردمی

از طرف جهاد سازندگی شش ماه به همراه پزشک و کارشناس دارو جهت درمان 
از کـردم.  من در بخـش تزریقـات کـار مـی     به روستاهاي زنجان رفتیم.روستائیان 

ن طالقـانی و دبیرسـتان سـرگرد    رفتم آموزش و پرورش. دوسال در دبستامهرماه 
گـاهی  کـردم. گـه  مـی  کارالتدریس و به صورت حق تربیت بدنی بودم محبی دبیر

شدیم و همدیگر را بعضی مواقع دور هم جمع می و دیدمهاي دانشکده را میبچه
رفتـیم داراب. دکتـر رنجبـر از     ؛و یـک بـود   دیدیم. یادم هست خرداد شصتمی

شهید شده بود. توي شهر خودش برایش مراسم گرفتـه   و مان بوداساتید دانشکده
رادیو اعـالم کـرد: خرمشـهر آزاد     که هاي قم بودیم. موقع برگشتن نزدیکیبودند
-اهالی تمام شهرهایی که در مسیرمان بودند شیرینی و شـکالت پخـش مـی   شد. 

اد سازي خرمشهر دسـته جمعـی بـه قـم     و دعا براي آز شکرگزاريکردند. جهت 
 .رفتیم
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اي از ل عدهي تحصیجهت ادامهها باز شد. یک دانشگاه پاییز سال شصت و
 من هم به تبریز رفتم.اي به کرج رفتند. دانشجویان به تبریز و عده

مادرم خبر داد که خواستگار دارم. گفت  .بود شصت و یکاوایل محرم سال 
ات بوده. قضیه را موکول کردیم بعد از محرم. اواخر خواستگارت همکالسی

گشتیم، داشتیم از قم برمی دانم براي دیدار امام، تهران رفته بودیم یامحرم نمی
در  وتوي ماشین دوستانشان خبر دادند آقاي نوري در عملیات محرم زخمی شده 

با . به دوستانم جریان خواستگاري را گفته بودم. استبیمارستان فیروزگر بستري 
البته خیلی جمعی به مالقات ایشان رفتیم. دانشجویانی که در اتوبوس بودند دسته

. من هنوز با خودشان صحبت نکرده بودم. فقط مادرشان با کشیدمخجالت می
 مادرم صحبت کرده بودند.

آمدند زنجـان. بیسـت و هشـتم صـفر     و خوب شدند و مرخص شدند بعد از مدتی  
تشریف بیاوریـد. شـهید    حلیم پخته بودیم. مادرم به مادرشان گفته بودند حلیم داریم؛

سر حلـیم. دوسـتان بـرادرم از داداشـم      دنآمده بود به همراه مادر و خواهرشاننوري 
-خواي به ما معرفیش کنی؟ برادرم آقاي نوري را نمـی پرسند آقا کی هستند؟ نمیمی

دانست، از مادرم پرسیده بود. مادرم گفتـه بـود خواسـتگار    شناخت، قضیه را هم نمی
 . داداشم عصبانی شده بود و گفته بود یعنی نباید به من خبر بدید؟  خواهرته

د گفتنمی مدانست، موافق هم بود. خودم دودل بودم. دوستانم قضیه را میپدر
توانستم تصمیم بگیرم. از خطر دارد. نمیاش کنی جبهه نرود. سعی کن راضی

کار به این خوان برن جبهه؟ مادرشان گفت: دختر تو چیمادرشان پرسیدم: باز می
 خواد بره.کارا داري؟ آره می

گرفت درسش را ادامه بدهـد. کـاش جبهـه را ول    میم میدلم قرص نبود. کاش تص
ي نـرفتنش  خیلی روي قضـیه  توانستمنمیکرد. چند باري با هم صحبت کردیم. می
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ي آنها و چنـد نفـر   اصرار کنم. باالخره یک شب دو تا روحانی، چند نفر از خانواده
گشـتم  برمـی  ي ما آمدند و عقدمان را خواندند. صبح فرداي عقدمان بایداز خانواده

به دوسـتانش   و تبریز. صبح آمد من را برد تبریز. چند روزي هم خودش تبریز ماند
 زدم پیـدایش بت کـردیم. زنـگ کـه مـی    باري تلفنـی صـح   سر زد. تا عید یکی دو

گفتند جبهه است. عید که دیدمش گفـت ردیـف کـردیم همـین     می کردم. اکثراًنمی
بعـد از عیـد    اش را نداشـتم. مـادگی تعطیالت جشن بگیریم. قبول نکـردم. هنـوز آ  

گفتم تابستان. با این که دوست داشت زودتر برویم سر خانه زندگی امتحان داشتم. 
برگشتم تبریز. ایـن   عید خودمان، وقتی من نه گفتم، چیزي نگفت. بعد از تعطیالت

داد. معلـم بـود و در روسـتا درس مـی    او نیامد. خواهرش را برد روسـتا.   نبار با م
گویـد  داشتم باز مرا ببرد تبریز. ولی گفت: پدرم نگران خواهرم اسـت. مـی  دوست 

روي، تازه تنها هـم نیسـتی. دوسـتانت هسـتند بـا هـم       تنها روستا نرود. تو شهر می
 زد.  اي قائل بود. روي حرفش حرف نمیالعادهروید. براي پدرش احترام فوقمی

گذشـت،  فتنم به تبریز مـی رفتم و سرم گرم درس و دانشگاه شد. چند روزي از ر
هـري  دلـم  هـو  شـد. یـک  رادیو باز بود. گزارش عملیات والفجر یک پخـش مـی  

که جبهـه   ابوالفضلپرسیدم  و مان زنگ زدميریخت. بند دلم پاره شد. رفتم خانه
کـه  بعـد از ایـن   ،گفتند نه. نگو فرداي همـان روزي کـه مـن آمـدم تبریـز      ؟نرفته

اي تبریز بودم. خانه کـه  چند هفته .رفته جبهه خودش ،خواهرش را رسانده روستا
خوابش را هم دیدم. باالي یک بلندي یک شب آمدم فهمیدم ازش خبري نیست. 

تـر رفـتم دیـدم روي    گرداندند. نزدیـک قله می بااليچند نفر برانکارد روبازي را 
 ش و او را بــاالي کــوه بــودنبرانکــارد شــهید نــوري اســت. تــوي کفــن پیچیــده 

گرفـت. یـک روز   دلـم آرام نمـی  امـا  ند. خواب واضح و گویایی بود. چرخاندمی
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را خواسـت. رفـتم دم در. گفـت     ي مـا و مـن  خانـه  آمد درِ ایشان یوسطخواهر 
 شان. آنجا گفتند مفقود شده است. يداداش شهید شده. با مادرم رفتیم خانه

فهمیـدم  دانسـتم اثـراتش چیـه؟ نمـی    فهمیـدم. امـا نمـی   معنی کلمه مفقود را مـی 
گـردد.  شد که او برنمـی مانم. دلم راضی نمیچشم به راه می و شومبالتکلیف می
برگردد و دیگر جبهه نرود. بعد از عقدمان همان دو سه بـاري کـه    ؛منتظرش بودم

دیده بودمش، اصرار کرده بودم که نرود. یکبار گفت خب اگر جبهه نروم بایـد از  
دانسـتم چقـدر   شـود؟ نمـی  می مان چییسپاه بیایم بیرون. آن وقت خرجی زندگ

ها کمـک  گیرد به مستضعفدانستم بیشتر پولی را که میگرفت. ولی میحقوق می
 سـازیم. تـا ابـد کـه     ي دانشـجویی مـی  کند. اصرار کرده بودم خب بـا شـهریه  می

هم که اصرار کـردم رفـت آلبـومش را آورد.     رخواهیم دانشجو بمانیم. یک بانمی
 –ایـن شـهیدان    گفت وقتی عکسگفت و شان را اسم ،دادانم عکس شهدا را نش

کشـم. کـوچکتر از مـن بودنـد.     خجالت می بینما در دیوارها میر - برادران بیات
ها را ببیـنم و سـرم را بینـدازم    توي بغل خودم شهید شدند. حاال من چطوري این

دیگـر برنگـردم.    دارم بـروم و دوسـت   اصالًتوانم. نمی ،ام را بکنمندگیپایین و ز
 طور هم شد.خیلی دوست داشت مفقوداالثر شود که این

. ندبرادرش گواهی شهادتش را امضا کردپدر و چند وقت بعد از مفقود شدنش، 
 .مفقوداالثر شهید بعد از آن ابوالفضل شد

گفتم از کجا معلوم که شـهید  و خوشحال شدم  ،ها که آمدندجنگ تمام شد. آزاده
اي نداشت. اگر چه به انتظـار  گردد. انتظارم فایدهاسیر بوده، برمیشده باشد. شاید 

دلم از آمدن خواستگارها هم زخمـی   و کشیدن عادت کرده بودم. دوستش داشتم
دیگـر نتوانسـتم روي   ها برگشتند و از او باز هم هیچ خبري نشد، وقتی آزاده. بود

 الخره ازدواج کردم. ام مقاومت کنم. بعد از هفده سال چشم انتظاري باخواسته
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شـدم عکسـش را دیـدم. حـال     چند وقت پیش داشتم از بلوار گاوازنـگ رد مـی  
  هستم....عجیبی پیدا کردم. انگار هنوز هم چشم انتظارش 
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 امام و دیگر هیچ 
 بپاشا اسکندري نسمراد ه از خاطرات دکتربرگرفت

1 
چند ماه قبل از ل باالیی. از دانشجویان سا و ام بودايدانشکدهابوالفضل نوري هم

من این جا غریب پیروزي انقالب من در دانشکده کشاورزي زنجان قبول شدم. 
کرد. همیشه مرادپاشا صدایم می و بودم. ابوالفضل خیلی زود با من اخت شد

کردم بست. اوایل فکر میگفت تمام غم دنیا از دلم رخت برمیمرادپاشا که می
بعدها کند. قدر گرم، صمیمی و زیبا برخورد مین اینداند من غریبم با مچون می

 کند.گونه صمیمی و مهربان برخورد میي دوستانش ایندیدم نه او با همه

2 
رفتیم؛ یا زمانی که با هـم در جهـاد   ابوالفضل صداي زیبایی داشت. با هم کوه می

در خوانـد. هنـوز صـدایش    بوس میکردیم در مسیر و مینیدانشگاهی فعالیت می
 ایم بسیج تا به پا کنیم ارتش بیست میلیونیگشته -زند:گوشم زنگ می
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3 
کـار  ابوالفضـل پشـت   -کـرد: ها پیش برایم تعریـف مـی  دکتر حسین صارمی سال

خوانـد. خیلـی هـم دقیـق     روزه مـی  عجیبی در مطالعه داشت. یک کتاب را یـک 
 ماند.خواند. جزئیات کتاب یادش میمی

4 
کنـی؟ خندیـد و   ابوالفضـل چـرا ازدواج نمـی    -دم و گفتم:یک روز به او پیله کر

هـزار و پانصـد تومـان.     -چقدر کم است؟ گفـت:  -پولم کم است. گفتم: -گفت:
براي م. قرض دادم و فکر کردم هداگر مشکلت همین است من قرض می -گفتم:

معلوم شـد  ، خواهد. بعد از شهادتش پدرش این مبلغ را به من پس دادازدواج می
 ا از من گرفته و به نیازمندان داده است.پول ر

5 
کـرد و  سخنرانی می شریعتی) آقا تقیمیربها (در اوایل انقالب یک روز در مسجد 

داند، کسـانی  اش را نمیقدر زمین دارد که عرض و طول زمینیارو آن -گفت:می
 هم هستند که اگر بمیرند یک متر زمین ندارند داخل آن دفن شوند. 
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6 
منافق بحث کردم.  "سعادتی"در زندان اوین با  -کرد:فضل تعریف میخود ابوال

 چیزي براي بحث نداشت. کم آورد و محکوم شد. 

7 
 هـا  شـان را در دیـوار دستشـویی   شان شعارهاي ضـد انقالبـی  ها از ترسگروهک

آوري کـرده بـود و بـه    هـا جمـع  از داخل دستشـویی نوشتند. او آن شعارها را می
رو دانشـکده نصـب کـرده بـود و     واري قشنگ و جالبی در راهصورت روزنامه دی

نویسید؟ اگر حرف خواهی هستید که در توالت شعار میطور آزاديچه -گفت:می
 دارید بیایید با من بحث کنید؟

8 
ي ابوالفضل از فعالین جهاد دانشگاهی بود. بیشـتر در بخـش فرهنگـی و اتحادیـه    

تأسیس، جهاد دانشگاهی اقدام به جـذب و   در اوائلکرد. آموزي فعالیت میدانش
عبـاس  التحصیل از آمریکا نمود. اسـمش دکتـر غـالم   استخدام یک دکتر تازه فارغ

دیگر را ندیده بودند. دوستان وصف ابوالفضل را ها این دو همرنجبر بود. تا مدت
وصف دکتر را پیش ابوالفضل نمـوده بودنـد. یـک    طور پیش دکتر رنجبر و همین

ا به همراه ابوالفضل در تنها اتاق جهاد دانشگاهی بودیم. دکتر رنجبر وارد روز ماه
کـه ابوالفضـل را بـه دکتـر     اتاق شد. او را به ابوالفضل معرفی کردیم. قبل از ایـن 
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  باشه. 1دارپس این هم باید ابوالفضل چماق -معرفی کنیم، دکتر رنجبر گفت:

9 
کـرد  ماها را نیز ترغیب مـی شت. ابوالفضل در اجتماعات مذهبی حضور فعالی دا

اهی گـ در این اجتماعات حضور داشته باشیم. یادم هست در مسجد آقا تقـی گـه  
 دیگـر را  زدند. با یک دسـت هـم  حلقه می و کردها را جمع میها و نوجوانجوان

آوردند و به را بسیار زیبا و هماهنگ باال پایین می قمهگرفتند و با دست دیگر می
 کردند. هاي حماسی ترکی را زمزمه میکردند و نوحهمشق می قمهاصطالح 

10 
هاي آمریکایی را به شد. چند تا از گروگانتفاوت رد نمیاي بیاز کنار هیچ مسأله

کردند. ابوالفضـل  داري میها نگهي ذوالفقاريزنجان منتقل کرده بودند و در خانه
 ها را دیده است. کرد که رفته و گروگاندر انجمن اسالمی تعریف می

11 
هـاي  بیشتر دانشجویان بومی دانشکده بجز چهار پـنج نفـر بقیـه از ضـد انقـالب     

 نامیدند. دار میاللهی را چماقهاي ناب حزبها، بچهدر آن زمان مخالف -7
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ي یک بودند. اولین سمینار حوزه و دانشگاه بود. دانشجویان مذهبی جهـت  درجه
رفتند. هم به شهرهاي خودشان میشرکت در سمینار به قم رفته بودند. بعد از آن 

مانده بود و من. دانشـکده بـه طـور کامـل در اختیـار      در دانشکده فقط ابوالفضل 
دیـواري  اي را بـه شـکل روزنامـه   بیانیـه 1نیروهاي ضد انقالب بود. محمود نمینی

کـه  در آن پـس از ایـن  درآورده و در راهروي اصلی دانشکده نصـب کـرده بـود.    
عبارات ضد انقالبی نوشته بود، به حضـرت امـام (ره) جسـارت کـرده و نوشـته      

هبر ضد انقالب. من خشمگین شدم. تنهاي تنها بودم و سال اولـی. سـراغ   ر -بود:
شان رفتم. موضوع را با آب و تـاب بـراي ابوالفضـل تعریـف     يابوالفضل به خانه

حرفم که تمام شد، به دانشکده برگشتیم. فـرد خـاطی از آمـدن ابوالفضـل     کردم. 
فرار  ختند. او از ترسشنادیگر را خوب میاي بودند و همدورهمطلع شده بود. هم

مـا  جـا پناهنـده شـده بـود.     خودش را به اتاق ریاست رسـانده بـود و آن   کرده و
خودمان را به ساختمان اداري در دو کیلومتري محل دانشکده رساندیم. نمینـی را  
در اتاق رئیس گیر انداختیم. دکتر ملکوتی که معاون و جانشین رئیس بود با درك 

که اکثر مواقع بـا  ابوالفضل به شدت عصبانی بود. با این شرایط از اتاق خارج شد.
با نمینـی درگیـر شـد و از شـدت      ،کرد و اهل قیل و قال نبودآرامش برخورد می

اي وارد درگیـري نشـدم. گوشـه    صندلی را بر سر او شکست. من اصال عصبانیت
ند. به کردم. نمینی نتوانست حتی یک مشت به ابوالفضل بزایستاده بودم و نگاه می

که از ترس شلوار خود را خیس کرد. یک لحظه راه فراري پیدا  حدي ترسیده بود
کرد و از ساختمان خارج شد، ما هم به دنبالش. ابوالفضـل هنـوز از جسـارت او    

دوید دسته صندلی شکسته را به طرف عصبانی بود. در حین این که به دنبالش می
. فـرو ریخـت  بزرگ خورد و شیشه ي درب دسته صندلی به شیشهاو پرتاب کرد. 

 از چپی هاي تندرو -1 
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فرار کرد. از سیم خاردار خارج شـد. در کنـار    تبریز -نمینی به طرف جاده زنجان
اي جاده اتومبیل پیکانی توقف کرده بود تا رسید سوار آن شد. راننده سید روحانی

بود وقتی ماجرا را فهمید، ابوالفضل را به امام قسم داد تا ابوالفضل دسـت از سـر   
 رداشت. نمینی ب
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 مانده در ذهن
  تقدسیمحمد ولی آقاي دکتر برگرفته از خاطرات 

1 
بود. قبل از رفتن به دانشکده و سوار شدن به سـرویس،   57روزهاي آغازین مهر 

ي امـام را  اعالمیهدر محلی که گمانم میدان استقالل فعلی بود، جمع شده بودیم. 
محکومیت کشتار سـینما رکـس    که بر روي دیوار نصب بود خواندیم. از متن آن

دانم موضـوع تعطیلـی   ي تهران را به یاد دارم، ولی نمیآبادان و کشتار میدان ژاله
ها را هم در متن اعالمیه دیدم یا خط دهی و حضور در دانشگاههاي درس کالس

آید که در یکی . یادم میدانشجویان سال باالیی بود. به هر حال به دانشکده رفتیم
همگی جمـع شـده بـودیم کـه دکتـر       -بیوتکنولوژي فعلی -اي جدیدهاز کالس

 بزرگزاده (معاون وقت دانشکده) آمد و دعـوت بـه حضـور در کـالس کـرد کـه       
. کـالس و  ها را شکسـتند ي یکی از صندلیها داد و بیداد کردند و حتی دستهبچه

ـ     200ساختمان را ترك کردیم و حدود  ر متر دورتـر از سـاختمان و کارمنـدان، ب
بدین ترتیب اولـین نشسـت   . دادیمي بیضی تشکیل روي زمین خاکی، یک حلقه

نمود، تشکیل گردید. همـه  پرشور سیاسی که به عیان، مسائل سیاسی را مطرح می
هـاي اهـل درس و کتـاب و جـدي.     ها، بچهبودند، پسران و دختران، الکی خوش
سیسـتی خـود و از   هـا از افکـار مارک  کالسـی براي اولین بار تعـداد کمـی از هـم   

هـا کـه   اق اکثـر بچـه  ذها و شهداي مارکسیست صحبت نمودند که به مـ فداکاري
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شد. ناگهان ابوالفضـل را دیـدم کـه بـراي     یی مذهبی بودند خوش نیامد و همهمه
صحبت کردن دست بلند کرد، او در ضلع روبرو و موقعیـت شـمال شـرقی مـن     

کردم که یـک زنجـانی   ر مینشسته بود. حس خاصی به من دست داد. شاید افتخا
سال دومی شهامت اظهار نظر پیدا نموده است. خیلی آرام و با اعتمـاد بـه نفـس    

همـه را بـه   ي یـک انسـان دمـوکرات    شروع به صحبت کرد. در آن زمان به مثابه
 تحمــل یکــدیگر و احتــرام بــه نظــرات و عقایــد هــم دعــوت نمــود. اگــر او را  

 باشد.زدم که او هم غیرمذهبی می شناختم، در آن لحظات، شاید حدسنمی

2 
رغـم  ي دانشجویان علـی بود و همه 58-57همان ترم اول سال تحصیلی  احتماالً

کردنـد، قـرار شـد بـراي     حضور در دانشکده، در هیچ کالس درسی شرکت نمـی 
در  -اسـتاد مـدعو از همـدان    -شـاهی  رخي سیاسی از مباحث دکتر شـاه ستفادها

که در اواسط کالس که براي من مطالبش جدید  آیدیکالس حاضر شویم، یادم م
الی خـارج از درس  ؤتونم ساستاد می -بود، ابوالفضل دستش را بلند کرد و گفت:

ه جواب مثبت داد. ابوالفضـل گفـت:   ال سیاسی بکنم که دکتر با اشارؤو یا یک س
شـوکه  استاد اگه ممکنه کمی در مورد دکتر مصدق صحبت کنید. استاد کـه گویـا   

العملی ماند ولـی سـپس بـه سـوي در کـالس      اي بدون هر عکسده بود، لحظهش
خـاطرات   32مـرداد   28رفت و پس از بستن آن در مورد دکتر مصدق و کودتاي 

ال ابوالفضل بود که از فردا ما شـاهد نمـایش   ؤثیر سأخود را تعریف نمود. شاید ت
 شدیم.  ي مرد امروز (محمد مسعود) در سالن دانشکدهآرشیو روزنامه
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3 
گمانم اولین ترم بعد از پیروزي بود و ما در یک کـالس جـدي بـودیم. آن زمـان     

ي خریدیم و بدون مطالعهمی بساط فروش نشریه و کتاب خیلی داغ بود و ما اکثراً
اي از مـن نشـریه  کـرد.  بلعیدیم. ولی به نظر ابوالفضـل فـرق مـی   دقیق همه را می

خارج از کشور خریده و چون کالس بـرایم  انتشارات انجمن اسالمی دانشجویان 
ي یک و یـا دو نفـر در   زدم. ابوالفضل به فاصلهآن نشریه را ورق می ،جالب نبود

همان ردیفی که من نشسته بودم بـود. وقتـی نشـریه را کـه مصـاحبه بـا یکـی از        
با اشاره خواست که نشانش دهم، نشانش که  ،بود، از آن فاصله دید1اعضاي ساف

خواست، نیم ساعت بعد و یا آخر کالس نشریه را برگردانـد؛ تعـارف    دادم آن را
خوانـدمش، آن نشـریه،    -اي نیست. تشکر کـرد و گفـت:  کردم که بماند و عجله

اي بود با کاغذ کاهی چرك و با حروف بسیار ریز ولی براي من معلوم شد کتابچه
 اي است. که او کتابخوان حرفه

4 
ي کـرج  ي کشاورزي زنجان به دانشکدهویان رشتهبود. ما دانشج 61زمستان سال 

همـه  به کرج برویم. بـرف  و نیم  با قطار ساعت یازدهمنتقل شده بودیم، قرار بود 
ـ در ایسـتگاه   جا را سفیدپوش کرده بـود.   کـه فرخـی، فریـدي و داورپنـاه     انآقای

. با هم گرم صحبت بودیم که بـه سـاعت سـالن نگـاهی     دیدمرا  همکالس بودیم
تم. در میان جمعیت چشمم به شهید نوري افتاد. لباس سبز سپاه تـنش بـود.   انداخ

 بخش فلسطینسازمان آزادي -1
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ي نامزدش آمده بود. راهی تبریز بـود. بـه   چفیه سفیدي دور گردنش. براي بدرقه
تبریـک گفتـیم. ظـاهر بسـیار دوسـت داشـتنی و        و طرفش رفتیم. دسـت دادیـم  

فیـه سـفید   و ترکیب خوش لباس سـبز و چ اي داشت. شاید تمیزي لباس برازنده
بود، شاید هم حجب و حیاي تازه دامادي. ولی نه؛ خودش نیز بسیار نـورانی بـه   

  فه در ذهنم است، این آخرین دیدارمان بود.آمد، هنوز آن قیانظر می
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  آماده ایمآماده
  سنمار حمید آقاي خاطرات از برگرفته

1 
 گـوش  دیگـر  چیـز  به انقالبی سرودهاي جز شدنمی هاسال آن. بود شصت سال
 پشـتی  اتـاق  در را ما ابوالفضل فضا، این توي. بود بسته خیلی موسیقی بحث. داد

العـاده  فـوق  صـداي  بـا  ابوالفضل آقا و زدمی تار سه عاشیق. بود کرده جمع سپاه
 وقتی. بود معصومانه نگاهش. بود العادهفوق صدایش. خواندمی مانبراي جذابش

 . کردمی تسخیرمان اصالً. غرق. بکو میخ. شدیممی مسحورش خواندمی

 2 
 خط ي بخار گرفته راهاشیشه روي. نشستمی اتوبوس يشیشه روي نم نم باران
 نگاه را افشار پهلوان جعفرشهید . شهر به برسیم بود مانده ساعتی. کردممی خطی
 کرد باز را چشمانش هراسان. زدم پهلویش به ايسقلمه. بود خواب خواب. کردم

 . رسیدیم شده؟ چی! ها: کرد نگاهم و
  کردي؟ بیدارم چرا خب -:گفت و  کشید ايخمیازه. هنوز نه -:گفتم و زدم لبخند
 .....خوادمی دلم. خانه برم شب وقت این خوادنمی دلم اصالً من راستش -:گفتم
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 ...اینا ابوالفضل يخونه بریم یعنی -:گفت و کرد قطع را حرفم 
 محکم در را که زدیم ابوالفضل خودش در را باز کرد. .بله -و گفتم: زدم لبخندي 

 . بود کرده هواتونو حسابی دلم -:گفت و گرفت آغوش در را ما
 منطقـه  هـواي  و حـال  از کمـی  مـا . خـوردیم . کرد آماده مختصري شام. تو رفتیم
 هـم  روي را چشمم تا. خوابیدیم انداخت را مانجاي. شهر از کمی هم او. گفتیم

 کـرده  روشـن  را اتاق رنگی کم نور. پریدم خواب از هو یک. برد خوابم گذاشتم
. کـردم  نگـاه  را دیـواري  ساعت اتاق روشن سایه توي. برگشتم و زدم غلتی. بود

 چـراغ  نـور  زیـر  و بـود  نشسـته  کوچکی میز پشت ابوالفضل. بود ونیمسه ساعت
 . خواندمی کتاب داشت مطالعه

3 
). عج( عصرولی گردان مقر. ودیمب دوکوهه توي. بود یک و شصت سال محرم
 و دادندمی دو تمرین. بردندمی صبحگاه را ما. بود نوري آقاي ما گروهان معاون

 را ما  دویدیم مقدار یک کهاین از پس. کردندمی آماده عملیات انجام براي را ما
 و شهادت از. گفت ما براي کربال و) ع( حسین امام از .نشاند جایی یک در

 کوتاهی مکث از بعد و انداخت پایین را سرش بعدش. گفت هادتش يفلسفه
. باشیم چاره فکر به  خواستند ما از شده، روبرو مشکلی با لشکر  برادرا -:گفت
  شده؟ چی یعنی بودیم؛ هایشصحبت يادامه منتظر

 تـا  چنـد  خواسـتند  مـا  از حـاال . نتوانستند کنند باز را معبري بود قرار -:داد ادامه
. نیسـت  آسـونی  کـار . کنند باز را معبر و بگذرند جونشون از تا بفرستیم داوطلب
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 در. برگردیـد  توانیدمی جا همین از نداشتید دوست اگر. کنید قبول نیستید مجبور
 و  شـد  بلند جایش از بود بلندي قد و رشید پسر که نژادفاتحی حسین موقع این

. کـنم مـی  الزمـه  هـم  کـاري  هر و آممی هستیم رفتنی جا هر ام،آماده من -:گفت
. بردنـد  هجوم ابوالفضل طرف هم دیگر هايبچه. رفت ابوالفضل طرف به حسین

آغـوش   در را هـا بچه و کرد باز را دستانش. نشست چشمانش بر اشک ابوالفضل
. یدایسـتاد  خواهیـد  آخر تا واقعا برادرا کنم امتحانتان خواستممی -:گفت و کشید
 در را یک و شصت سال عاشوراي یاد وزیدمی که نسیمی و ابوالفضل هايحرف

 نـژاد، فـاتحی  حسـین  اول يمرحلـه  در و محـرم  عملیات رفتیم. کردمی زنده دلم
 سـوم  يمرحلـه  تـوي . شـدند  شـهید  دیگـر  هـاي خیلـی  و خوشنام نجفی، اصغر

 شد. منتقل عقب به و شد زخمی ابوالفضل
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 به امید بهاران 
 رضا جعفريبرگرفته از خاطرات آقاي غالم

1 
تـادم  اي افشنا شدیم. یک روز یاد خاطرههاي اسالمی با هم آتوي اتحادیه انجمن

آذرمـاه   -و آن خـاطره را گفـتم:   که قبل از پیروزي انقالب برایم پیش آمـده بـود  
شـریعتی   –پنجاه و هفت بود و برف همه جا را پوشانده بود. از دبیرستان پهلوي 

 ارك. بلنــدگو دسـت مــن بــود، آرام و حــزین   راه افتــادیم طــرف دروازه -فعلـی 
 برادر اي یار بی پناهان؛ پشتیبان ضعیفان؛ برادر من ... -خواندم:می
دادند. راهپیمایی آرام ما از دروازه ارك بـه  ها هم با صداي محزون جواب میبچه

ادامه داشت. بعد میدان را دور  -پانزده خرداد فعلی -طرف میدان شهید مرتضایی
جلوي پادگان تیپ دو زرهی که االن شده پارك گذشتیم؛ هنـوز بلنـدگو    زدیم از

دست من بود. روبروي دبیرستان امیرکبیر بودیم که یک لحظه چشم من به یکـی  
بود. با دیدنش یاد  ایستاده ي روبرویی دبیرستانان امنیتی افتاد. سر کوچهمأموراز 

براي پیدا کردن بـرادرم   وي خورده بود. اوکتکی افتادم که مادرم سه سال پیش از 
ي ما و همه جا را گشته بودند. آخر سر چیـزي  همراه چند نفر ریخته بودند خانه

ها که یادم افتـاد، یـک دفعـه ریـتم     پیدا نکرده بودند، مادرم را زده بودند. من این
ها هم به دنبـال  شعار دادنم عوض شد و داد زدم: مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. بچه

 مرگ بر شاه؛ مرگ بر شاه.  -زدند:من داد می
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را با دست نشـان دادم و داد زدم   اوگفتم طرف کوچه راه افتادم، مرگ بر شاه که می
هجوم بردیم. کلـتش را درآورد و تیرانـدازي    اواین ساواکیه؛ این ساواکیه. به سمت 

کرد و دوید داخل کوچه. یکی از تیرها به پاي بابـایی خـورد . خـودش هـم رفـت      
ي آقاي فرجیان پناه گرفت. آقاي فرجیان آمدند بیرون و گفتند: ولش کنید بره. خانه

گرده. به سمت خیابان فرار کردنـد. چنـد   جمعیت فکر کردند که االن با کلتش برمی
من که کنج دیوار پناه گرفتـه بـودم از    .بیرون آمد اونفر بیشتر نماندیم. در باز شد و 

را زمـین زدم.   اویش قـالب کـردم و محکـم    پشت پریدم و دسـتهایم را دور بـازو  
را گرفتنـد، مصـطفی    د جلوتر. دستهایشمصطفی فرجیان و یک نفر دیگر هم آمدن

کرد؛ مصطفی چـاقویش  تقال کرد تا کلت را از دستش درآورد ولی کلت را ول نمی
افتـاد.   شخـون روي بـرف ریخـت. کلـت از دسـت      ،را درآورد و رگ دستش را زد

 ت و فرار کرد. ما هم پا شدیم و فرار کردیم.مصطفی کلت را برداش
به این جاي خاطره که رسیدم ابوالفضل عینکش را درآورد و متفکرانه آن را تمیز 

زورش زیاد بود. با این  مأمورآره. روز به یادماندنی بود. چقدر این  -کرد و گفت:
ول  زد اسـلحه را که من و مصطفی دستانش را گرفته بودیم، اما اگـه چـاقو نمـی   

 کرد.نمی
با لبخند به ابوالفضل زل زدم و گفتم یعنی اون پسر تو بودي. پس من تو را قـبال  

 دیده بودم.

2 
مطهـري  آقاي هاي . کتابمالیی بیوكبا هم بودیم. من و ابوالفضل و اکثر اوقات 

کـردیم. نمـاز را هـم بـه     خواندیم. هر روز یک آیه یا یک حدیث حفظ میرا می
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شد، ظهر آن یکـی و شـب هـم    . صبح یکی امام جماعت میخواندیمجماعت می
 سومی.

ي یک روز ابوالفضل امام جماعت بود. تکبیر گفت، حمد را خواند و بعـد سـوره  
زد  پقیاش یادش نیامد. کافرون را شروع کرد، به ال اعبد ما تعبدون که رسید بقیه

اللهـی گفـت و   اال ي او ما هم خندیدیم. نماز قطع شد. ال الـه  زیر خنده. با خنده
 اش یادش نیامد و ....دوباره نماز را شروع کرد. باز ال اعبد را که گفت بقیه

چندین و چند بار نمازمان شکست. از بس که از زور خنده به زانوهـایم کوبیـده   
حوصلگی گفتم: ا ابوالفضل! بابـا؛ بـس   کرد. با بیي زانویم زق زق میبودم، کاسه

 گه بخون، تمومش کن....کن دیگه، خب یک سوره دی
گفت: نه باید با همین سوره تمامش کنم. بعد از هفت هشت بار شکستن باالخره 

 تمام کرد.

3 
کنار انستیتو جمع شدیم. چهل، پنجاه نفري بودیم. راه افتادیم طرف پایین کوه. از 

ن پر شد توي دماغم. از روسـتا کـه رد   هِهاي روستایی رد شدیم. بوي پِکنار خانه
پایـه رسـیدیم.   م، نفس عمیقی کشیدم و هواي پاك و تمیز را بلعیدم. به کـوه شدی

نرمش و ورزش کردیم. وسط حلقه ابوالفضل بـه طـور مـنظم و مرتـب حرکـات      
کردیم. عرق از سر و صورتم جاري سی میأداد. ما هم از او تشی را انجام میورز

مان نزدیکـی بـود.   اي که هشده بود. ورزش تمام شد. خودم را رساندم به چشمه
ت سـ روي تخته سنگی نشستم. آب خنک چشـمه کـه روي پوسـت صـورتم نش    
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ابوالفضـل آمـد. بـا آن صـداي محـزونش      صـداي آواز  حسابی حالم را جا آورد. 
 خواند:

 النه کرده کبوتر    پاییز آمد، در میان درختی
 در دل کوهستان   مردي گمنام 

 سپاردمی   ره به سوي قله 
 به سپیدي روز    من با قلبی 

 روم به گلستان می      با امید بهاران
 نشینم....ال به الي درختان می    همچو عطر اقاقی

من چشمم را بسته بودم و حسابی توي حس رفتـه بـودم و بـا پـایم ضـرباهنگ       
اینا چیـه   -ام گذاشت و گفت:گرفته بودم که یک نفر محکم دستش را روي شانه

 امید بهاران یعنی چی؟ پس خدا چی؟خونه؟ به ابوالفضل می

4 
هـاي اعتقـادي   در اتحادیه مرتب جلسه داشتیم. مقداري از وقت جلسه بـه بحـث  

شـد.  ا توي سطح شهر مشـخص مـی  هاختصاص داشت. آخرش هم جاي مباحثه
داشت و ها را برمیابوالفضل اولین نفري بود که پوستر و عکس و اعالمیه معموال

 هاشم!سید ي آقا ما رفتیم جلوي خانه -:گفتزد و میزیر بغل می
یک روز تا آمد پوستر و عکس را بردارد پرویز پیش دستی کرد و عکس، پوسـتر  

سـید  ي آقـا  روم جلـوي خانـه  ییک بار هم من م -و اعالمیه را برداشت و گفت:
ي ها از شمام کسی دوست داره بره جلوي خانـه شده بپرسی که بچه اصالًهاشم! 

 بینی؟؟ همش چرا خودت رو میهاشمسید آقا 



 69ـــــــــــــــــــــ فصل اول (خاطرات)  ــــــــــــــــــــــ

فکر نکرده بودم  اصالً -ي پرویز گذاشت و گفت:شانهآمد دستش را روي 
ها قرار کردم که آنجا آدم در فضاي بحثکنم. فقط به این فکر میناراحتتان می

 گیرد.می

5 
آمـد.  دیـدمش. بهـش مـی   آمد اتحادیه. اولین بار بود که با لبـاس سـبز سـپاه مـی    

آي بـا هـم   آقا قلـی مـی   -خاصی پیدا کرده بود. صدایم کرد: چشمانش درخشش
بریم یه دوري بزنیم. از اتحادیه زدیم بیرون. از خیابان سعدي افتادیم توي بـازار.  

ها و کاروانسراها رد شدیم. ژست خاصـی گرفتـه بـود.    ها، مغازهاز جلوي حجره
 ه.  خونابوالفضل چته؟ کبکت خروس می -داشت. گفتم:محکم قدم برمی

ي یـاد برنامـه   !چیزي نیست. من پاسدارم؛ پاسـدار انقـالب   -لبخندي زد و گفت:
. آن برنامه چند قسمت بیشـتر  "من پاسدارم "اش افتادم که مجریش بود. رادیویی

اي خوش نیامده بود. بعد از اق عدهذکه برنامه به مپخش نشد و قطع شد. مثل این
آمد با لبـاس فـرم   حتی عروسی هم که میدیدمش. آن اکثرا با لباس سبز سپاه می

 آورد.مان را در میها این کارش حرصآمد. بعضی موقعمی

6 
و ابوالفضـل از تهـران رسـیدیم.     شب هفـتم تیرمـاه سـال شصـت؛ مـن و بیـوك      

ي خودش رفت. به خانه کـه رسـیدم، دیـر    خداحافظی کردیم و هر کسی به خانه
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یوار کشیدم. بعد پریدم حیاط و رفـتم  از تیر چراغ برق خودم را روي د وقت بود.
 سرجام خوابیدم. 

م. کـوفتگی راه  یدار شدم. دوست داشتم بیشتر بخـواب صبح با سر و صداي رادیو ب
ذاره آدم سـیر  امان از دست آقـاجون، نمـی   -توي تنم بود. توي دلم غرولند کردم:

 بخوابه.
شد کـه رادیـو   یهایم را روي هم گذاشتم، تازه چشمانم داشت گرم مدوباره پلک

اعالم کرد: دیشب در دفتر حزب جمهوري اسالمی انفجاري رخ داد... . خواب از 
هایم را پوشـیدم. خواسـتم بـروم مـادرم     سرم پرید؛ هراسان نشستم، تند تند لباس

 چند لقمه بخور بعد برو.  -دستم را گرفت و کنار سفره نشاند و گفت:
. دویدم در را باز کردم. بیوك بـود.  چند لقمه خورده، نخورده صداي زنگ در آمد

ي ابوالفضل. سه تـایی رفتـیم اتحادیـه. بعـد     هیچ حرفی راه افتادیم طرف خانهبی
ها را گشتیم. آرام و قرار نداشتیم. یک جا بنـد نبـودیم. عصـر    آمدیم بیرون خیابان

تروریستی منافقین. چه جمعیتـی آمـده    پیمایی شد. براي محکوم کردن حرکتراه
پیمـایی بـاز بـا    اش نمانده باشد. بعد از تمـام شـدن راه  نگار کسی توي خانهبود. ا

هدف تـوي  جا هم نماندیم. آرام و قرار نداشتیم. بیابوالفضل برگشتیم اتحادیه. آن
 خواند:زدیم. ابوالفضل محزون میخیابان قدم می

 اي آسمان اي آسمان گریه کن بر حال من  
 اي فانی رامن که نوشیدم شراب تلخ این دنی

 ساده دل بودم که خوردم من فریب زندگانی را
کرد. اشک پهناي صورتش را پوشانده بود. هق هق مـن هـم   خواند و گریه میمی

 ي اعضاي حزب جمهوري سخت و تلخ بود. بلند شد. باور رفتن بهشتی و بقیه
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7 
ي چشمش هم اشـک حلقـه   یک گوشه کز کرده بود و رفته بود توي فکر. گوشه

 آقاي نازك یشمیان چتون شده؟ -بود. رفتم و گفتم: زده
هیچی دارم به مشـکالتی کـه بعضـی     -آهی کشید و لبخند کم رنگی زد و گفت:

کنند. سر پناه مناسـب  ها با فقر دست و پنجه نرم میکنم. بچهها دارند فکر میبچه
 هاشون حتی خورد و خوراك مناسب ندارند. ندارند. بعضی

8 
عملیات محرم، شب کنـار پاسـگاه زبیـدات رسـیدیم و سـنگر       ي سومدر مرحله

 خواب دیدم.  -تعجیلی زدیم. صبح ابوالفضل نمازش را که خواند، گفت:
 خیره انشاءاهللا.  -گفتم:
دسـت خـورد بـه     ي کفدیدم یه خمپاره افتاد کنارمان. یک ترکش اندازه -گفت:

 د. شهید شد. مهرداد هم مثل من زخمی شپایین کتف من. فرید 
. حالت خوش نیست. خب تو این شـرایط   1یک اوغلولت گوراخ رحمتئگ -گفتم:

 طبیعیه کابوس ببینی.
 ساکت شد و چیزي نگفت. 

اي آمد که آمد. بعد صداي همهمهسنگر بودم. صداي انفجاري از دور  توي ییتنها
ر آمـد. از سـنگ  شد. حاال صداي داد و بیداد و آه و ناله مـی تر میهر لحظه نزدیک

آورند. نزدیکتر رفتم دیـدم فریـد اسـت.    بیرون آمدم. دیدم برانکاردي را دارند می

برو ببینم پدر آمرزیده.. ۱  
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کنند. یاد خواب ابوالفضـل افتـادم. کـاش تـوي     عقب منتقلش میو به شهید شده 
رونـد بـراي پاکسـازي    بـا چنـد نفـر مـی     -ها تعریف کردند:زدم. بچهذوقش نمی

-شـان مـی  اي وسطمپارهشرهانی. خ -ي زبیداتسنگرهاي عراقی آن طرف جاده

 شود و ابوالفضل و مهرداد زخمی. افتد. فرید شهید می

9 
 ي شـان یـک خانـه   ياش توي صـفرآباد بـود. خانـه   هاي پایگاه، خانهیکی از بچه

 شـان را از نـو سـاختیم. مـن و     بود. با هم جمع شدیم خانـه  شده گلی تخریبکاه
ها را جمع آوردیم. یا خاكخاك میکردیم. با فرغون ها کارگري میچند تا از بچه

رساندیم. ابوالفضل جوشکاري بلد بود. مـدتی در  کردیم. آجر به دست بقیه میمی
هاي خانه را هـم ابوالفضـل انجـام    کنار عمویش جوشکاري کرده بود. جوشکاري

داد. با تالش همگی، این دوسـتمان صـاحب خانـه شـد. ابوالفضـل بـا ایـن کـه         
 نی بود، کار کردن برایش عار نبود. دانشجوي فعال و درسخوا

10 
بودیم. دور و برش پر از کاغذ بود. کاغذي را برداشت خواند. بعد بـه  1توي سپنتا

 ان؟ کنی ابوالفضل؟ اینا چیچیکار می -فکر فرو رفت. رفتم کنارش. پرسیدم:

ورد ی به عنوان محل استقرار رزمندگان تیپ علی بن ابی طالب(ع) مکارخانه اي در اهواز که مدت .۱
.استفاده قرار می گرفت  
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 خوام خلقت آدم را منظوم کنم. اونم به ترکی. می -گفت:
 فکر کنم چیز جالبی بشه. -برداشتم و نگاه کردم. گفتم: اي راجالبه. برگه -گفتم:
تـونم جمـع و جـور    ها رو نمیهاگه بتونم ادامه بدم. آخه این حرف فرشت -گفت:
که ما آن ها بریزد. حالدهی که تباهی کند و خونآیا در آن مخلوقی قرار می«کنم. 

 . »کنیمستاییم و تقدیست میتو را به پاکی می
 جا کارش را پیش برد. نفهمیدم تا ک

11 
یم. صـبح  مان توي پایگاه جمع بودقرار بود براي اعزام به جبهه برویم تهران. همه

فوت کرده. رفتیم مزار پـایین.   بسطامیان عبداله ي سحر خبر آوردند پدر شهیدکله
هـاي دیگـر. از در کنـار اعـزام     من بودم، ابوالفضل، اصغر، بهمن و حمید و خیلی

خانه رساندیم. کفن و دفن که تمام شد داخل. خودمان را جلوي غسالنیرو رفتیم 
ي آقـا محمـد حسـین را بـردیم و     زیر تابوت را گرفتیم و الاله االاهللا گویان جنازه

 دفن کردیم. 
برگشتنی آمدیم سر مزار شهدا. خواستیم قبل از رفتنمان به جبهه یک سـالمی بـه   

خالی بود. یکی  يالمبین قبرشهداي فتح ها بدهیم. مزار را گشتیم. توي ردیفبچه
 یکی داخلش رفتیم. براي یکی کوچک بود. براي آن یکی گشـاد بـود. هـر کـس     

فرستادیم تـا خـودش   خندیدیم و نفر بعدي را میشد میاش نمیرفت و اندازهمی
. حسـین بـاقري ازش   اش شـد را اندازه کند. اصغر که توي قبر رفت، قبـر انـدازه  
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اصـغر اوزون اولـن سـنی     -ات بلندي فرستادیم و من گفـتم: عکس گرفت. صلو
 . 1رداویاتیرداجاخالر ب

ها خندیدند و یکی دست اصـغر را کشـید و بیـرونش آورد. از پادگـان امـام      بچه
ي اول حسن (ع) اعزام شدیم به منطقـه. عملیـات محـرم انجـام شـد. در مرحلـه      

 شدند و یک نفر شهید.  ها زخمیالحمرین را تصرف کردیم. چند تا از بچهجبال
جـا بـود. بـا    از جبهه که برگشتم رفتم کنار همان مزار. حاال خالی نبود. اصـغر آن 

هایش. چقدر در چشمانش حسرت پوشیدن لباس سپاه ي آرزوهایش. دوستیهمه
زد. با این فکرها چشمانم پر از اشک شد. چقدر جـاي ابوالفضـل خـالی    موج می

 گذارم و سیر گریه کنم. اش ببود که سرم را روي شانه

 

 

 1u- خوابانند.اصغر تو بمیري تو را اینجا می 
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 من فهم از ترفرا
 صفوي العابدینزین سیددکتر  آقاي خاطرات از برگرفته

1 
از طریـق   ،بـود  61شـهریور سـال    شنیده بودم.زیاد  ولی اسمش را شندیده بودم

 . بـود  شـلوغ  شـدیم. سـالن  ي جنوب اعـزام  تهران به جبهه) ع(حسن امام پادگان
خوانی اي بیست نفري همگوشه. بودند نشسته کنار و شهگو تا چند تا چند هابچه
 خواندند. کردند با یک ریتم عالی میمی

جوانی وسط جمع نشسته بود با لباس پلنگی، پرسیدم: این کیه؟ . ترنزدیک رفتم
محسن طالیی ماهانی که آن موقع دانشجوي دانشکدة از گفتند ابوالفضل نوریه. 

دم که ابوالفضل خیلی انقالبی است و از شنیده بو ،بودزنجان  کشاورزي
قبل از اینکه . کندغالمحسن قاسمی هم شنیده بودم که ابوالفضل خیلی مطالعه می

  فسوريوپر ریش که هاستآن از کردم ابوالفضلاش رو ببینم گمان میچهره
که اون  غالمحسن قاسمی. دادن پز براي دزنمی بغلش زیر قطور هايکتاب و دارد

 فهمیدم؟ چی دونیمی -:گفتبه من   بود آمده کردستان از زهوقتا تا
 چی؟ -:گفتم
 .ترسندنمی مرگ از پاسدارها -:گفت
 رسیدي؟ نتیجه این به کجا از -:گفتم
 .....نترس و شجاع بود، پاسدار ابوالفضل -:گفت
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سید  مشهید برادر دیدم. آورد خود به را من دستی تکان که بودم فکرها این در
 ابوالفضل که شعرهایی این -:گفت و داد دستم کاغذچند برگ . است نالدیصفی

نسخه هاي بیشتري  خواهیممی .ستنیهمه حفظ ن باز نویسی کن. را خواندمی
  کنیم خوانیهم باشه بدیم دست تعداد بیشتري ازبچه ها تا

ن شعري که برادرم با خط خوبش اهمچند نسخه از و  گرفتم شدست از را هاکاغذ
خوانی تکثیر شود. سرود اینجوري شروع نوشتم تا براي همهم من را بود  نوشته

 شد:می
 شده تو روي گل پرپر چه اگر 

 شده تو وضوي خونابه اگرچه
 ما قیام تجلی تو جهاد

 ما سالم ما درود تو روح به
..... 

  تو يسینه شکافت دژخیم چه اگر 
  تو يآیینه چون قلب درید
  ما قیام تجلی تو جهاد

 ما سالم ما، درود تو روح به

2 
 او بـاز  خوابیـدم مـی  کـه  هـم  وقتی. بود بیدار او شدممی بیدار خواب از وقت هر

 هـم  همیشـه . دادمـی  انجـام  را کاري یا. کردمی عبادت. کردمی مطالعه. بود بیدار
 کند؟می استراحت کی پس بشر این بودم مانده. بود سرحال
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خنـک جـواب عـرق     آبکـه   1سپنتا گرماي ويت ظهر دمايدم روز یک کهاین تا
سربازي رو لوله کرده و به  پتوي یک دیدم. شدم سوله وارد ،دادکردن بدن را نمی

است. هوا خیلی  کشیده ايهم چفیه سرش روي و عنوان بالش زیر سرش گذاشته
خوابد؟ توي همین فکـر بـودم کـه    ! ابوالفضل هم می. باخود گفتم عجبگرم بود

م را سـاعت مـن ربـع   -:گفت و کرد نگاه ساعتش به و کرد باز را شهایچشمدیدم 
 خوابیدم. بلند شد و از سوله خارج شد.

3 
  پچپچ و بودند نشسته هم دور هابچه سنگین و غیرعادي بود. سوله فضاي

  شده؟ چی -:پرسیدم امدستی کنار از و نشستم گوشه یک. ردندکمی
 کمر به خورد کرد، بیاتی کمانه محمودشهید  ۀاسلح اي ازگلوله ،در مانورامروز  -

گفتند میبود.  ضعیف شدهها ي بچهروحیه .و اون شهید شد شهبازي اصغر
 ها کشته شد.طفلک اصغر اومده بود با دشمن بجنگه ولی به دست خودي

. نباشه حرف -:گفتکرد و  هابچه به رو ایستاد چند قدمی راه رفت بعد ابوالفضل
 براي مگه شده؟ چی. کردناتونو نچ نچ این کنید جمعش. چتونه. شید ساکت
 شده شهید کجا کنهمی فرقی چه بوده، معرفتش و نیت کرده؟مهم فرقی اصغر
 جوري؟ چه و باشه

 بعد از جمالت محکم ابوالفضل همه آرام شدند.

اهواز که مدتی به عنوان محل استقرار رزمنده هاي تیپ علی بن ابی حومه کارخانه اي  که در  -1 
 مورد استفاده قرار می گرفت. (ع)طالب
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4 
در پایان  .دویدصبحگاهی جلوتر از همه با ریتم مالیم می در ورزش ابوالفضل

 حلقه وسط ابوالفضل. زدیممی حلقهو  رسیدیممی ي وسیعیحوطهبه م دویدن
 جاي به اکثراً مانرويکردیم پیادهمی روي پیاده بعد دادمی نرمش و ایستادمی

 مسیر شد. درمی ختم رودخانه کنار یا درختی زیر مثل هواتري و آب خوش
 . شدیمیصدا مبا او هم ما همخواند و بازگشت ابوالفضل این سرود را می

  کرانبی درود با سالم و با
  مستضعفان رهبر خمینی بر

 تشنگانلب لب بر زمزم آب
.... 
 توییم آوازهم ما خمینی اي
 توییم جانباز سرباز همه ما

 تشنگانلب لب بر زمزم آب

5 
سرودهاي حماسی را خیلی دوست می داشت و گاهی بچه ها را باخود  ابوالفضل

 خواند:رینش این بود که میمعروفت هم آواز می کرد.
  ردوسور اسالم اُزَبئلینده گَ آت -
 :دادیممی جواب به طور هم صدا و بلند ما و
 .هی -
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 .قورخوسی یوخدو اردوسونون اسالم -
  هی - 
 . سسی اردونین دوشوبدي داغالرا -
 هی -
 .دشمن نفسی کسیله  قالوب آز -
 هی -
 .جنگه گئدیریخ سالح الیمیزده -
 هی -
 .چنگه دشمنی گتیراخ آزقالیب -
  هی -
 . یاتدیم یخلدیم دیبینده صخره نین -
 هی -
 . آتدیم دولدوردوم تفنگی آینالی -
 هی -
 آنا. قهرمان منه ریبدي ئو تسو -
 هی - 
 . اسالما عزیز اولسون قربان جانیم -
  هی -

ود که ب» ایرانا«به نظرم از سرودهاي  ملی آذري قبل از انقالب بود که آخرش 
 .ه بودتغییرش داد» اسالما«ابوالفضل به 
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6 
به صورت دست و  هابعضی از بچهبا شدیم من بعد از ظهرها بیکار که میدر سپنتا 
ابوالفضـل   کـه  بـودم  کرده باز را کتاب تازهیک روز . کردیمکار می عربی پا شکسته

 .وير پیاده ریممی! شید صف بهیالال . یک بشمار یک گروهان -:زد فریاد
 مـال  وقـت  و بودنـد  آزاد ظهـر  از بعـد  هـا گروهـان  يهمه. میبست را کتاب غرولندکنان

ي روستایی رسیدیم حاشیه به ساعت یک از بعد. رويپیاده رفتیم. ما به جز بود خودشان
 ابوالفضل کمی حرف زد و برگشتیم. .ي درخت بزرگی جمع شدیمو زیر سایه
 چه بود؟ چی براي روي پیاده این خب مثال -:گفتم به شوخی بهش برگشتنی

  داشت؟ ايفایده
  بود؟ بهتر خوابیدیدمی -:داد جواب و زد لبخندي
 ما خواب نداشتیم . کالس عربی رو تعطیل کردیم. -:دادم جواب
در این  ولی. خوبه خیلی کالس خب بله طور! این که -:گفت و داد تکان سري

شید، بعدها فایدش متوجه نمی ناال. هاز کالس بیشتر  رويپیاده يفایدهشرایط 
 .شهمعلوم می

 7 
 گردان تو کمی گرفتیم تصمیم هم با دیگر نفر چند و گوزلیان حبیبشهید و من

 ازچند نفر از . دادیم ترتیب ايبرنامه سپنتا توي. کنیم ایجاد فرهنگی هواي و حال
روز  کنند. بچه هاي اهل مطالعه و دانشگاهی دعوت کردیم که به نوبت سخنرانی

 فرداش ابوالفضل سخنرانی کرد و ما دیگر متوقفش کردیم!اول محسن طالیی و 
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 از چی براي -:گفت به ما دوستان ابوالفضل از علتش هم این بود که یکی
 کردید؟ دعوت ابوالفضل

 ایرادي داره، حرفاش مشکل داشت؟ -:گفتم
 ت!شبانعلی اس ازگروه اون آخه -:گفت و کشید هم در را صورتش

-خواهش می کنم این گروه. یک شخص فرهنگیهاون  چی؟ که خب -:گفتم

 يش. ولی حالم از گفتهداینجا نیاری ارید بمونه توي زنجان وذها رو ببندي
 ها رو ادامه ندادیم.ایشون گرفته شد و ازش بدم اومد و دیگر برنامه

8 
 گشتیمبرمی. مبودی آزادي ترمینال توي .به مرخصی گروهی اومدیم 61اواخر مهر 

را جمع کرد و  ار سقف تعاونی هشت ابوالفضل مو زی بود باریده باران.خانه
 .تزغ قلوبنا ال ربنا سرود و دعا خواند: برامون

صحبت کنم.  ابوالفضل با تا گشتممی فرصتی دنبال. گفتندمی  آمین هابچه يهمه
 باشه، -:گفت و ادد تکان را سرش ید.دخون اشتباه کلمه رو توي دعا فالن -:گفتم

اش در همین کاش ایرادهامون همهولی این چیزا خیلی مهم نیست. اي. ممنون
 ها باشن!اندازه

 آمدمی شدیدي باران .شدیم رهسپار زنجان از ترمینال غرب با اتوبوس به سمت
 سرود حال و شور با نوري ابوالفضل شهید .!کردمی چکه ما اتوبوس سقف و

 و آمیختمی شوخی با را شعارها و ها سرود هم گاهی و خواندمی جمعی دسته
. کردمی تشویق هااتوبوس سایر از سبقت به را او و دادمی شعار راننده نفع به

 !»برو تند برو تند امام خط يراننده« :گفتمی
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9 
بود که از دوکوهه حرکت کردیم به سمت مقر مقدم  61واخر مهر یا اوایل آبانا 

 او خواستمی دلم. بودم ابوالفضل رفیق شده با حسابی وزها(دشت عباس). آن ر
 خودم سریع آمدند که هااتوبوس. کنم استفاده هایشصحبت از من و بزند حرف

 هابچه. شد پر اتوبوس. کردم خوش جا جلو صندلی در و رساندم اتوبوس پاي را
 :خوانیهم به کردند به پیشنهاد ابوالفضل شروع

 جینواي نینوا دارد بسی
  بسیجی دارد آشنا صداي

  سر در که بینیمی جبهه ونرد
 بسیجی دارد کربال هواي

 :خواندمی و دادمی ادامه ابوالفضل و شدندمی ساکت هابچه بعد
 شهادت آموز درس اي حسین 

 شهامت آموزد تو از بسیجی
 من غرق و بود بغل راننده رو به سرنشینان نشسته یخدان روي روبرویم ابوالفضل

از برق موهاش معلوم  و تمیزي به دورگردنش پیچونده بود ي. چفیهبودم گاهشن
 آقا -:گفتم پوشیده بود. بهش هم اش روهاي تازهلباس رفته.حمام بود تازه 
 .کنیم استفاده ما کنی صحبت کم یه میکنی لطف ابوالفضل

 همتفکران. شنیدنمی را من صداي انگاري. کردم صدایش چندباري. نداد جواب
شما صحبت کن. من گفتم من حرفی ندارم. گفت پس  -:گفت و کرد نگاهم

 سکوت کنیم و تفکر! نیم ساعت هم ،هیچکدام صحبت نکنیم
 توي. معلوم بود اشپیشانی روي عرق ریز هايدانه. بود فکر توي. شد ساکت باز
 .شد متوجهش تا کرد صدایش بار چند و جلو آمد هابچه از یکی. نبود دنیا این
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 رفتیم . با هم چند روزي که در دشت عباس بودیم با ابوالفضل به تمرین می
ابوالفضل کوله پشتی خود را پر از سنگ می کرد تا خودش را بیشتر دویدیم. می

 آماده کند.

10 
 61ظهر روز یـازدهم آبـان   ي فوق العاده اي داشت. ابوالفضل به اصغر نجفی عالقه

ابوالفضـل کـه    بر زمین افتـاد. خورد و  ار من تیرکناصغر درگیر شدیم که با دشمن 
کـه نفـس    و دید دائماً در حال جنگ و گریز بود یک لحظه چشمش به اصغر افتاد

اصغر ایسـتاد و نگـاهش را بـه     اي توقف کرد و در کنارد. لحظهکشهاي آخر را می
کـرد کـه بیاییـد اصـغر را      ي جذاب اصغر دوخت . یکی از امدادگران را صداچهره

کـه قبضـه اسـلحه را    ابوالفضـل در حـالی  . بـود برید عقب. ولی کار از کار گذشته ب
 به پیکر غرق در خون اصغر کـرد و  معنی دارداد، نگاهی محکم در دستش فشار می

 به طرف دشمن دوید. و آهی عمیق کشید و بالفاصله رویش را برگرداند

11 
 از ها بچه ؛بودیمي سوم عملیات محرم در عمق خاك عراق گم شده مرحلهشب 
 اینقدر باقري حسن شهید .شدند نمی بلند و بودند شده گیرزمین خستگی فرط
سیم وقتی که با اشتري در پشت بیشهید. بود گرفته صدایش که بود زده فریاد

 زور به را ها بچه نوري ابوالفضل کرد.پیرمحمدي صحبت می کرد گریه میشهید 
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 ولی رفتیم پایین باال را بلند يتپه چندین. داختانراهشان می و کردمی بلند جا از
ی زخم پا يناحیه از الماسی ناصر ،داشتیم مجروح نفر دو راه را پیدا نکردیم. باز

. کردمی کول را او هم گاهی و بود گرفته را او بغل ریز ابوالفضل بود. شده
 طاق همه طاقت دیگر ولی کردندمی کول نوبت به هابچه هم را يدیگر مجروح

 برادرها اي که -زد: فریاد مجروح. کردند حرکت و گذاشتند زمین بر را او و شد
کمکم  نامردها اي گفت: نیست کارساز برادر يواژه که دید بعد! ببرید هم مرا

 که بود این بکنم توانستممی که ایثاري تنها و شدمی خراب داشت حالم منکنید! 
 به رو بود مسلک لوطی و دالور نسانیا که ابوالفضل. بمانم مجروح کنار در

 همین به. نداشت توان و آه هیچکس ولی بردارید را مجروح گفت کرد هابچه
 برگشت با سرعت  با سرعتی دو برابر به جلوتر حمل کرد والماسی را ناصرخاطر

 را او جلوتر مقداري و گرفت سبقت گروه از و داشت بر را عقبی  مجروحو این 
اینطوري  کهآخر سر دید. گشتمی بر ترتیب دوباره همین به و تگذاش زمین بر

روي دوشش انداخت و این مجروح را به گردنش فایده ندارد اسلحه اش را 
 شدمشرمنده می ابوالفضل از خیلی منگرفت و به سرعت از ارتفاع باال رفت . 

اي هحتی ذر مبتوانکه برد این شرمندگی هرگز توان مرا آنقدر باال نمی ولی
اونجا حرف ابوالفضل یادم افتاد که قبل از . نداشتم ایستادن ناي کمکش کنم واقعاً

تر است. کالس عربی مفیدگفت که در این شرایط ورزش و دویدن از عملیات می
هاي صبحگاهی کوله پشتی خود را پر که چرا ابوالفضل در ورزش اونجا فهمیدم
 کرد!از سنگ می
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 شکنجه
 عصفوريرحیم خاطرات آقاي دکتر برگرفته از 

1 
یم بیرون. از کوچه پس ارك زدي ما توي دروازهمن و تقی و ابوالفضل از خانه

 و شدیم و خودمان را رساندیم به مزار پایین. مردم جمع شده بودندها رد کوچه
ي رضاشاه را از وسط میدان پایین بیاورند. دور مجسمه را خواستند مجسمهمی

اي پیت بنزین کردند. دست پسربچهداشتند تعمیرش می و بودندچادر کشیده 
 ،دیدم. رفتم از دستش گرفتم تا خواستم بنزین را روي چادر بریزم و آتش بزنم

رسیدند. مردم پا گذاشتند به فرار. پیت را گذاشتم زمین و  شهربانی گارد نیروهاي
دویدم تا زودتر می بیربه طرف چهارراه امیرک در رفتم. از جمعیت جا مانده بودم.
افتاد دنبالم.  که یک سرگرد گارد بود، هامأموراز تیررسشان خارج شوم. یکی از 

افتادم. رسید و من را دستگیر کرد. چند  و تیراندازي کرد، ترسیدم، پایم پیچ خورد
. داخل یک اتاق دوازده شهربانی تا کشیده زد توي گوشم. من را بردند بازداشتگاه

نفر را چپانده بودند. اتاقی که ما را بازداشت کرده بودند. یک متري، بیست 
 شد. پنجره باال بود. چیزي دیده ي کوچک داشت که به حیاط باز میپنجره
آوردند و شد. هر از گاهی چند نفر را میشد. ولی سرو صدا خوب شنیده مینمی

شنیدم. را  رسول آمد. یکهو صدايزدند. صداي داد و فریادشان میکتک می
 آمد. صداي ابوالفضل را هم شناختم. پس ابوالفضل ومی داد و فریادشصداي 
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طور نامردا این -گفت:کرد و میگریه می رسولرا هم گرفته بودند.  رسول
 نزنیدش. 

موقع داخل سلول یک بنده خـدایی را آوردنـد. سـرش را بانـدپیچی کـرده      همان
 رفـت و هـذیان   مـد و از هـوش مـی   آبودند. تا افتاد از حال رفت. به هـوش مـی  

هـا  بنـدي نامردا، الستیکا....السـتیکارو ....نزنیـد ....نزنیـد. یکـی از هـم      -گفت:می
بـا بـاتوم   اندازند دور تنت و ها را میاین شکنجه خیلی دردناکه؛ الستیک -گفت:

کند. چشمانم را بستم. فکر این . درد توي بند بند وجودت نفوذ میزنندکتکت می
هـا هـر از   آنکـرد.  طوري شکنجه کرده باشـند اذیـتم مـی   والفضل را هم اینکه اب

پاشـیدند  شد، قدري آب مـی ي کوچک که از بیرون باز میچندگاهی از آن پنجره
داخل بازداشتگاه تا ما احساس سرماي بیشتري بکنیم. گاهی هم کسی را به اسـم  

بعـد از  سـاعت سـه   . گرداندنـد زدند و برمیبردند کتکش میکردند و میصدا می
ضامنم شده بود. توي جرأت کرده و  من را بردند دفتر. یکی از آشناهانصف شب 

کـاري نکـنم و بعـد ولـم کردنـد. خـودم را       دفتر از من تعهد گرفتند دیگه خراب
رسیدم خانه مادرم که بیدار بود و توي حیـاط نشسـته بـود آمـد     رساندم خانه. تا 

مـادر   -شحالم که ولت کردن. بعد ادامـه داد: پسرم خو -جلو و بغلم کرد و گفت:
 -را ندیدي؟ سرم را تکان دادم و گفـتم:  رسول تو بازداشت که بودي ابوالفضل و

اونارم گرفتن؟ صداشون رو شنیدم ولی ندیدمشون. مـادرم کـه دسـتش را پشـتم     
جـا تـا بـراي    خدا خیرشون بده، ظهر کـه اومـده بـودن ایـن     -گذاشته بود، گفت:

 تـو  اي را دنبال کـردن، اون کـه پریـد   ا پسربچهمأمورفکري بکنن، خالصی تو یه 
 رو گرفتن! رسول  ا ریختن خونه. ابوالفضل ومأمور؛ پشتی ما حیاط
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2 
رحیم تلفن. گوشی را برداشتم. صداي  -هاي خوابگاه صدایم کرد:یکی از بچه
حالم کرد. خبر داد آمده تبریز. براي دیدن نشین ابوالفضل خوشآرام و دل

ماند. شام یاید خوابگاه. آمد شب را پیش من میخانمش آمده بود. دعوتش کردم ب
ها رفته بودند پی کار خودشان. فقط من و بچه ،را خوردیم. موقع استراحت

خواي فقط به خودت فکر کنی؟ پس ابوالفضل تا کی می -ابوالفضل بودیم. گفتم:
 خانمت؟ اون بنده خدا چی؟

دیگه طاقت  ،نه ،تونمرحیم نمی -کرد و گفت: چشمانش پر آب شد و نگاهی
قرار بود. آرام و قرار نداشت. سرش را پایین انداخته بود و بی ،باید برم ،ندارم
هایش جاري بود. ابوالفضل را این طوري ندیده بودم. حال عجیبی داشت. اشک

سعی کردم وقت بیشتري را با او بگذرانم. احساس کردم این آخرین دیدار 
  ماست.
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 زخان آرا زآرا زآرا
 برگرفته از خاطرات آقاي بیوك مالیی

1 
سبزه میدان شلوغ بود. ابوالفضل را دیدم. با چند نفر مشغول بحث بود. من هم 

تضاد اصل همه چیز است، نزاع مادر  -گفت:وارد بحث شدم. طرف مقابلم می
 هاست؛....پیشرفت

شان هایی که این چند روز حفظتا ساکت شد. شروع کردم به بلغور کردن کتاب
تز، سنتزي که شما ردیف کردید همه جا خیر مثلث تز، آنتینه -کرده بودم:

 درست و صحیح نیست. ما اصولی داریم که ثابتند....
شریعتی و.... قورت داده دکترمطهري و آقاي هاي طور مطالبی را که از کتابهمین

ده شب کارم  ،زدم.... تا ساعت نهدادم و یک ریز حرف میبودم. تحویل طرف می
 همین بود. 

خانه که رسیدم یادم افتاد کلی با ابوالفضل کار داشتم و وقت نکردم کارهایم را 
 فردا بعد از ظهر قرار گذاشتیم... يردیف کنم. زنگ زدم، برا

دیدم ابوالفضل از طرف چهارراه  رسیدم رفتم سر قرار؛ سبزه میدان کهداشتم می
 آید.میدارد سر و صورت خونی  با ز روبرو)امیرکبیر (ا

اه ...ببین تو رو خدا، چی به  ! ابوالفضل چیکارت کردن نامردا -دویدم جلو!
 اند؟هروزت آورد
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 ...دیروز تو بحث ازم کم آوردند، امروز چند تایی ریختند سرم -خندید و گفت:

2 
یدم از تو کردم. دتراحت میدم غروب بود روي تختم دراز کشیده بودم و اس

 بیوك تلفن. -زنند:من را صدا می راهرو
 بله. -خودم را پاي گوشی رساندم:

 چه خبر مصطفی؟ -ام .ي کودکیمصطفی بود. همسایه، دوست و رفیق دوره
 خبر خاصی نیست. اومدم مرخصی. گفتم یک زنگی بزنم و احوالت رو بپرسم. -
 مثل همیشه لطف کردي. -
 خونی دیگه؟ وب میچه خبر از درس و مشقت؟ خ -
 گذره. چه خبر از خودت.هی بد نیست. می -

پرسی و صحبت برگشتم اتاق. یکی دو ساعت بعد دوباره بعد از حال و احوال
 تلفن صدایم کردند.  پاي

 جانم مصطفی چیزي شده؟ خبري شده؟ -باز مصطفی بود. گفتم:
 یادم رفت بهت بگم ابوالفضل زخمیه و در تهران بستریه. -گفت:
 کجا؟ کدوم بیمارستان؟ -گفتم:
 دم.کنم بهت خبر میدونم. پرس و جو میراستش نمی -گفت:

 ببین مصطفی منتظرم خبر بدیا! -با دستپاچگی و دلشوره گفتم:
 .باشه حتما -گفت:
جا کنار تلفن توي راهرو کف زمین نشستم. گذشته مثل پرده یکـی یکـی از   همان

هاي زنجـان دیـده   وراي اسالمی دبیرستانجلوي چشمم رد شد. اولین بار توي ش
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رضا، ابوالفضل و محمدباقر دور هم جمع شـدیم و ایـن   بودمش. من، جواد، غالم
 تشکل را راه انداختیم. 

یک روز از دم درشون رد شدیم و تعـارف نکـرد. مـن تعجـب کـردم. از اصـغر       
د بـریم تـو. اصـغر خندیـد و     پرسیدم یعنی ابوالفضل ناراحت بود؟ تعـارف نکـر  

شون جور باشه. گفت باهامونه. اگه شرایط خونه شنه این شرط و شروط -گفت:
 ولی اگه شرایط جور نبود تعارف بی تعارف.بفرمایید باید بریم تو. 

 تلفن زنگ زد. خودم گوشی را برداشتم. مصطفی بود. 
 خب چه خبر مصطفی؟ ابوالفضل کجا بستریه؟ -:

 که خبري ازش نیست. مفقودراستش پرسیدم مثل این -رد و گفت:ی کو منّ منّ
 . شده

چند روز بعد برگشتم زنجان و خودم پرس و جو کـردم. خیلـی جاهـا سـر زدم.     
آموزي، مسجد دستغیب، مسجد موسی ابن جعفر و انجمن اسـالمی  اتحادیه دانش

 م کـه او  سـپردم. وقتـی هـ   میانجمن حر را به او  ،رفتم جبههمیحر. وقتی خودم 
کـردیم  مـی گـرفتیم. اصـرار   می شدیم برایش مراسم خداحافظیمیرفت جمع می

اش ضبط صوت آوردیم. شروع کرد بـه خوانـدن. خنـده    یک بار برایمان بخواند.
 گرفت. کات کردیم. دوباره خواند. دوباره خندید. دوباره خواند. 

والفضل همش با کمتر ازش سراغ گرفتم. گرچه ابهر چی بیشتر پرس و جو کردم 
نشست ي اتاق میکردم. گوشهآمدم. حضورش را احساس میمن بود. خانه که می

ي سنی شد. انگار نه انگار که با هم فاصلهو با پدرم گرم گفتن خاطراتش می
 خندیدند.گفتند و میدارند. مثل دو دوست. می

به اصغر  حتی سراغ شهدا هم رفتم. سر مزار اصغر. چقدر اصغر را دوست داشت.
 گفتم: ابوالفضل کجاست؟
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 گن به احتمال قوي شهید شده. می
بعدها برایش سنگ مزار هم گذاشتند. اما هنوز که هنوز است منتظرم بیاید و برایم 

 بخواند:
 1آراز آراز خان آراز

 سلطان آراز خان آراز
 دي گل ایلمه قان آرازسوگلم گمیده

 شديئن کیم گدسن !آراز
 شديئم گولدي کیکیم غرق اُ

 ل ثابت ایله فلک گَ
 شديئهانسی گونوم خوش گ

 وز اوسته اوسته ب آراز
 کباب یانار کوز اوسته 

 ر لنلدورسوواُ یقوي من
 ز اوسته ؤدیقیم سدانیش

ام در کشتی است کسی را ي شعر: آراز( ارس ) آراز خان آراز. سلطان آراز خان آراز. سوگلیمهترج -1 
روزگار بیا ثابت کن که کدام  ؟کی رد شد ؟کی غرق شد؟ نکش (طوفانی نشو). آراز از تو کی رد شد

سوزد. بگذار من را بکشند به خاطر روي آراز یخ است. کباب روي آتش می ؟روزم خوش گذشت
 ی که زدم.حرف

 توجه: ترجمه تحت لفظی و توسط بازنویس انجام شده است. 
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  تماشاچی
 برگرفته از خاطرات آقاي مصطفی حمیدي

 
 

جیـد  م الوقوع بودن عملیات به ما رسید به همراه چند نفر از جملـه وقتی خبر قریب
حسین عازم انرژي اتمی شدیم. آنجا متوجه شـدیم  لو، مجید مکی و سید محمدتقی

باشـند. بـا   ابوالفضل نوري در گردانی است که در پدافندي خط رمضان مستقر مـی 
زحمت زیاد خودمان را به گردان رساندیم. اما ابوالفضل را پیـدا نکـردیم. پـرس و    

و خودش را بـراي   به دیگري سپردهرا  جو که کردیم متوجه شدیم ابوالفضل گردان
شرکت در عملیات به فکه رسانده است. سـریعا راه افتـادیم. بـا هـر زحمتـی بـود       
خودمان را تا خط دوم نیروهاي خودي که به علت عقب نشـینی نفـرات، خـالی از    

هـاي عراقـی   نیرو شده بود رساندیم. فاصله ما با خط اول زیاد نبود. هجـوم تانـک  
داد کـه  و دود انفجار خبر از وضـعیت نامناسـب خـط اول مـی     مشخص بود. آتش

توانستیم انجام بدهیم. بـا سـید محمـد    ابوالفضل هم آنجا حضور داشت. کاري نمی
دانستیم چیکار حسین به این طرف و آن طرف سرك می کشیدیم. کالفه بودیم نمی

ر بود هم باید بکنیم. در همین حین یک گروه فیلمبرداري که خبرنگارش شهید رهب
سر رسیدند و از همانجا از خط اول فیلمبـرداري کردنـد و بعـد موقعیـت را تـرك      
کردند. خسته از تماشاچی بودن، بر دیوار فرو ریختۀ سنگري تکیه دادم و بـه فکـر   

زد: جنازه، رفتم که االن ابوالفضل کجاست که با فریاد سید محمد حسین که داد می
 به خودم آمدم.... جنازه، این جا یه جنازه افتاده،
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 وحشت در مانور
 برگرفته از خاطرات آقاي فریدون کردلو

1 
هاي روي و دویدنالمبین بودیم نیروها با کیلومترها پیادهدر منطقۀ عملیاتی فتح

صبحگاهی و شبانه که توسط ابوالفضل نوري، مهدي پیرمحمدي، ناصر اشتري، 
شد براي اسی و غم پرور انجام میحسن باقري، محمود بیاتی، محمد اوصانلو، الم

شدند. یک شب ابوالفضل نوري از ما که اطالعات شرکت در عملیات آماده می
گردد در یک منطقۀ عملیات گردان بودیم خواست وقتی گردان از صبحگاه برمی

استراتژیک در کمین گردان بنشینیم. صبح ما به همراه خود ابوالفضل در کمین 
که به نزدیکی ما رسید، شروع به تیراندازي هوایی کردیم. گردان نشستیم. گردان 

با شروع تیراندازي ما صدها نفر با فریاد اهللا اکبر به طرف ما یورش آوردند. فریاد 
به انداممان افتاد.  هاهللا اکبرشان آن چنان بود که رعب و وحشت ما را گرفت و لرز

روهاي آماده همگی پا مانند یک عملیات حقیقی از ترس گیر افتادن به دست نی
 به فرار گذاشتیم. انگار نه انگار که این فقط یک مانور بود.
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2 
یکـه   اصـالً بیمارستان بستري بودم که خبر مفقـود شـدن و شـهادتش را شـنیدم.     

نخوردم. خیلی وقت بود منتظر شنیدن خبر شهادت ابوالفضل بودم. مطمئن بـودم  
بعید بود جنگ به پایـان   اصالًشود. با آن عشق و ارادتش به معبود حتما شهید می

 برسد و ابوالفضل به آرزویش نرسد. 
 



 

 دوم فصل
 هاي یادداشت

 خانواده و 
 دوستان
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 یادداشت آقاي محمود نوري برادر شهید
 هر آنچه هستی هدیه خدا به توست

 و هر آنچه خواهی شد هدیه تو به خدا
 نظیر باش.          پس بی

 بنام خدا
هـاي اسـاطیري    د در افسـانه که داستان شهدا را بایقصد قصه گویی ندارم. گو این

بندي کرد. چرا که اعمالشان، رفتارشان و منششان با طـرز نگـرش و سـبک    دسته
هاي زیادي دارد. سفتی جزئـی از صـفات ذاتـی فـوالد     زندگی این دوران تفاوت

شود فوالد صلب و سـخت بـه نرمـی    است و نرمی جزیی از صفات پنبه. مگر می
شـود. امـا مـا دیـدیم     یا فرضیه محال گفتـه مـی  پنبه باشد؟ در منطق به این قضیه 

هاي دفاع از کیان دین و ناموس سخت باشد و در مواجه فوالدي را که در عرصه
کش نرم، لطیف و گرم. جمع اضـداد شـاید در اذهـان    با خانواده یا اقشار زحمت

 اینچنین بود برادر. ها نگنجد، اما يامروز
که براي دیگران هم بود و هست. به عنوان ابوالفضل براي من الگو بود. همانطور 

یک انسان چند بعدي که تمام ابعادش را به حد اکمال فراز داده بود و بـه عنـوان   
-هایشان گریه، با خشمانسانی که با تک تک دردهاي اجتماعی زیسته بود، با گریه

هایشان خندیده بود و با دشمنانشان بـی هـیچ اغماضـی    هایشان خشم و با شادي
 ده بود.جنگی
بیـنم کـه   هاي بزرگ آرزوهایشان هم بزرگ و دوست داشتنی اسـت. مـن مـی   آدم

که همیشـه   -آرزوي او محقق شده است. یک روز ابوالفضل، مادر و من خردسال
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در خانه نشسته بودیم. ابوالفضل خطاب به مادر مرحـومم   -آویزان ابوالفضل بودم
کردم. اما این قسمت نمیها که من شاید درکش کردند. خیلی صحبتصحبت می

کـنم  گفتند: با تمام وجـودم آرزو مـی   که زنداز گفتگو همیشه در گوشم زنگ می
یکبار امیرالمومنین علی (ع) را در خواب ببینم و بعد از آن حتی اثري از من پیـدا  

 نشود. 
 کس که تو را شناخت جان را چه کند   فرزند و عیال و خانمان را چه کندآن

فردا شد. از خواب که بیدار شد صـورتش گـل انداختـه بـود. بـا      روز گذشت و 
دیـدم. چنـد بـار و    خوشحالی خطاب به مادر گفت: شب خواب علی (ع) را مـی 

ت أچند بار گفت و مادر گریست. شاید به یک معجزه بیشتر شبیه باشد یا اگر جر
کـرد، غـروبش مراسـم    کنم و بگویم کرامت. آخر روزي که ایشان نقل رویـا مـی  

هاي دوران دانشگاهیش که خـود او  قدکنان بود. (با خانم محترمی از همکالسیع
نیز کمتر از ابوالفضل نبود). ظهر که از مدرسه برگشـتم، مـادر همچنـان در حـال     

انـد و  از لشـگر تمـاس گرفتـه    -گریه بود. از ایشان دلیل گریه را پرسیدم. گفـت: 
ي عقـد نشسـت.   سـپاه سـر سـفره   اند. ابوالفضل با لباس فرم ابوالفضل را خواسته

بعد از مراسم عقد رفت و دیگر اثري از او پیدا نشد. هیچ اثري، نه نام، نـه  چندي 
 اي براي دلخوشی ایام نبودن براي مادر. جسم و نه حتی نشانه

کشاورزي زنجـان   ةي زراعت و اصالح نباتات دانشکدابوالفضل دانشجوي رشته
فرزند پر استعدادي بود براي پدر. پدري که  .1356(دانشگاه زنجان) بود. ورودي 

اش به ابوالفضل مـانع از آن شـد کـه پـا روي احساسـش      وابستگی بیش از اندازه
اي دیگـر و در شـهر دیگـري    ي پدر دست بردارد و در رشـته بگذارد و از عاطفه

 درس بخواند و ترجیحش ماندن در زنجان و احترام به خواست پدر بود. 
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هـاي آن دوران  درس خوان و با محبت و معتقد. از همکالسیجمع خوبی داشتند 
(که به دلیل رفت  و آمدشان به منـزل مـا در خـاطرم مانـده) آقـاي دکتـر رحـیم        

حسین اسکندري نسب، دکتر مرادپاشا عصفوري، مهندس غالمرضا داورپناه، دکتر 
صارمی، مهندس رحیم فرخی و علی که مشهدي بود و شوخ طبـع. یـاد آن ایـام    

 کند. اش نیز فکر را چاالك میبهاري است. حتی خاطره ةنند روزهاي آفتاب زدما
ي زندگیش (که بیشترین هزینه آن پرداخت و هزینهتعطیالت تابستان را به کار می

سخت. کسـانی   هايکار آن هم کردخرید کتاب بود) را خودش جفت و جور می
چقـدر کـار مشـکلی اسـت.     داننـد  اند مـی که با اسکلت فلزي ساختمان کار کرده

سنگینی آهن آالت، آسیب دیدن عضالت بدن و کوفتگی شدید، رفلکـس شـدید   
جوش اتصاالت (برق گرفتگی چشم) و احتماال سقوط. کارهاي زیادي براي یک 
فرد تحصیل کرده وجود داشت که زحمت چندانی را تحمیل نکنـد، امـا همیشـه    

یگـر بـه ایـن خصـلت او در     کـرد. در جـایی د  ترین کارها را انتخـاب مـی  سخت
که همیشه ته تر آنارتفاعات کردستان به نقل از دوستانش خواهم پرداخت. جالب

تر از قلب مومن بود و ما در آن وقت نمی دانستیم چرا؟ هر از گـاهی  جیبش پاك
خـرد و بـه   دیدم که برنج، روغن، گوشت و مرغی مـی که من در کنارش بودم می
کـه   -دهد. یکی از همسایگانها را تحویل میند و آنکبعضی از درها مراجعه می
وقتی شنید ابوالفضل شهید شده، به شدت گریسـت و   -وضع مالی خوبی نداشت

اختیار شد. بعد بنا به قول صحیحی شنیدیم که ابوالفضل کمک  از شدت گریه بی
 خرجی آنها بوده است.

رسـید. آغـاز    56 گـذرد. زمسـتان  ایام گذشت، به سرعتی که باد سـرد پـاییز مـی   
هاي اعتراضی و علنی دانشجویی در سراسـر کشـور و از جملـه دانشـکده     جنبش

کشاورزي زنجان. هر از گاهی من هـم در کنـار ابوالفضـل بـودم بـه حـدي کـه        
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سـاله بـودم    8مـن   57پاپیچش نشوم و گرفتاري برایش درسـت نکـنم. در سـال    
ا زبان یـک کـودك و کلمـه    زد. ب(کالس دوم ابتدایی) و ابوالفضل برایم حرف می

 شد. به کلمه آن در ذهنم حک می
هایی تجمع انقالبیون در مسجد ولیعصر (مال مسجدي) بود. جایی بود که سخنران

هایشـان  آمدند و در آن جا آخرین فرمایشات حضـرت امـام و اطالعیـه   از قم می
شـدن  ها به مسجد، فرار مردم و خـونین و مـالین   ي گارديشد. حملهخوانده می

دانم ابوالفضل چطور من را کول کرد و رود و نمیمردم بیچاره هیچوقت یادم نمی
 از مهلکه بیرون آورد. 

-شـد. آن ها تا داخل منازل شنیده مـی هاي نیروهاي گاردي از خیابانصداي تانک

زد. خبـر آورده بودنـد ابوالفضـل، رحـیم     روز صدایشان قلبم را بیشتر چنـگ مـی  
از دانشجویان را سـاواك در تظـاهرات خیابـانی گرفتـه      عصفوري و بعضی دیگر
ي دیـوار بـه   هایمان از موضوع اطـالع یافتنـد. همسـایه   است. خیلی زود همسایه

هاي متوسط رو به باال کـه  دیوارمان مرحوم آقاي رجب هاویچی بود ( از خانواده
کشـد کـه مـامورین    ابوالفضل را خیلی دوست داشت). ایشان گفتند: طـولی نمـی  

هاي ابوالفضل را بیاوریـد  ریزند، بهتر است کتابهت تفتیش وسایل به خانه میج
 ها را خاك کردیم. و در باغچه حیاط ما پنهان کنید. ما هم کتاب

داد. بـه  پدرم به هرجایی سر زد. اما تمام درها بسته بود. هیچ کـس پاسـخی نمـی   
خبر بودند. چنـد  و بی تر از ماها هم نگراني آقاي عصفوري سر زدیم. آنخانواده

هاي شب بود و هوا سرد. هر از گـاهی  خبري و نگرانی گذشت. نیمهروزي در بی
داد. صدا بیشتر شد: تق تق تق. مادرم اول از همه بـه  ها را تکان میباد در و پنجره

سراغ در رفت (تا احیانا چفت و بستش را محکم کند). امـا شـیونی بـه پـا شـد.      
رمقی تمام که حتی ناي حرف زدن نداشت، با ده بود. با بیابوالفضل پشت در افتا
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نواخت. خیلی اذیتش کرده بودنـد. بـه هـیچ کجـاي     اش در را میانگشتان زخمی
 شد دست زد، یا کوفته بود و یا زخمی. بدنش نمی

 12شد و روزهاي خوب آزادي در راه بود. هاي پیروزي شنیده میکم کم نغمه
خواهد شد که بختیار میره) تشریف بیاورند و گفته میقرار بود امام ( 57بهمن 

مانع از ورود امام بشود. ابوالفضل مانند بسیاري از عاشقان امام (ره) تاب نیاورد و 
به تهران رفت تا جان فدایی رهبر باشد. امام آمد و ده روز بعد انقالب و خون 

 شهدا به ثمر نشست. 
هـاي جعلـی و   فرا رسید. ظهـور گروهـک   بار فراز و فرودهاي بعد از انقالباین

وابسته، مجاهدین خلق (منافقین)، فدائیان اقلیـت و فـدائیان اکثریـت (ایـن دو از     
هـاي وابسـته   هـا بودنـد)، گـروه پیکـار و گـروه رنجبـر (از گروهـک       کمونیست

 کمونیستی)، طبقه وابسته به نظام قبلی و... 
اي از سـبزه میـدان بـراي    هاي سیاسی داغ بود و هـر کـس در گوشـه   بازار بحث

هـاي وابسـته   کـرد. گـروه  داد و اعالمیـه پخـش مـی   خودش میتینگ تشـکیل مـی  
نمودنـد. در آن وقـت ابوالفضـل بـه     تـر جلـوه مـی   کمونیستی با سوادتر و مردمی

ي حزب اهللا زنجان معروف بود. هیچ گروهی یـا گروهکـی نبـود کـه در     پشتوانه
ز پاي بحث خـارج نشـود. خانـه    جلسات مباحثه حاضر شود و شکست خورده ا

-هاي شکست خوردهکوچک ما در آن ایام محفل بحث سیاسی بود. کم کم گروه

ي زشت ي بی منطق به منطق زور، خشونت و ارعاب گرایش پیدا کردند و پدیده
هـاي جهـل ضـد    ترور شکل گرفت و سینه پاك فرزندان دلیر انقـالب بـا گلولـه   

تعدادي از فرزندان خـود را بـا    ،زه متولد شدهگیري شد و انقالب تاانقالب نشانه
هاي منحط تقدیم به انقالب کرد. ابوالفضل هم چنـدین بـار مـورد    ترور گروهک

گفـت: از کوچـه خـان نـاظم     سوءقصد قرار گرفت و جان سالم بدر برد. مادر می
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هاي پرپشت) پشـت سـرم   هاي خشنی داشتند (با سبیلآمدم و دو نفر که قیافهمی
اي را پشت سرم گرفتـه  ها اسلحهند. ظهر بود و کوچه خلوت. یکی از آنراه افتاد

بود. گفت ابوالفضل کجاسـت و مـن پاسـخی نـدادم و پاسـخی نداشـتم بـدهم.        
اي بود که از ابوالفضل خبري نداشـتیم. تأمـل   بود و ما چند هفته 62فروردین ماه 

ن دو مبهوت شـدند  ها انداختم و گفتم ابوالفضل شهید شد. آکردم و نگاهی به آن
که قسمت نشده بود، دسـت آنهـا بـه خـون شـهیدي دیگـر       (شاید مبهوت از این

 آغشته شود) و من به راهم ادامه دادم.
هاي مومن و معتقد (که عمـدتا از  اي از بچهپس از پیروزي انقالب ابوالفضل عده

هـاي  دانشجویان دانشگاه بودند) را در خیابان آیت اهللا طالقـانی یکـی از عمـارت   
مربوط به خاندان ذوالفقاري که فرار کرده بودند، گـرد هـم آورده بـود و انجمـن     

جا کردند. من هم طبق معمول پاي ثابت حضور در آناسالمی دانشگاه را اداره می
هاي دکتر علی بودم. تعدادي کتاب مذهبی (کودك و نوجوان) و تعدادي از کتاب

دادند و گفتند برو در محـل خودتـان    شریعتی را به همراه یک مهر به من تحویل
ي دکتـر  خانـه ي محله خودمان را (کتـاب خانهخانه دایر کن. من اولین کتابکتاب

هـاي بـارز   علی شریعتی) با کمک ابوالفضل به راه انداختم. این یکـی از خصـلت  
گذاشـت و همـه بـرایش مهـم بودنـد چـه       ایشان بود، به همه با جدیت وقت می

 و چه پیر، زن و مرد، فقیر و غنی.  کودك باشد چه جوان
هـاي سـتودنیش عالقـه بـه مشـاهیر مبـارز آذربایجـان بـود.         از جمله عالقمندي

هـاي  هاي عاشقی (سرودهي زیادي به نغمهستارخان، باقرخان و کوراوغلی. عالقه
کرد و ما با عالقـه  ها را زمزمه میمحلی آذربایجان) داشت و خود هر از گاهی آن

کنم اسبی داشتم و سازي بـه گـردن و   آرزو می -گفتند:یم. ایشان میدادگوش می
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تفنگی بر دوش (این سه عالمت جوانمردي و رشادت و مبارزه طلبی در اسـاطیر  
 آذربایجان است). 

با فرمان امام (ره) مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی و کمک به کشاورزان محـروم،  
ي را در جهاد زنجان به همراه سایر کشاورز يبراي مدتی وارد جهاد شد و کمیته

 دوستانشان پایه گذاري کرد.
عراق از جبهه جنوب وارد خـاك عزیزمـان شـد. غیـرتش قبـول       59شهریور  31

کرد که یک متجاوز وارد خاك کشورمان شود. با ساماندهی یک گروه مردمی نمی
ي هـا هاي جنوب عزیمت کردند و همزمان با تجاوز رژیم بعث، گروهکبه جبهه

هاي کردستان را به ناآرامی کشیده بودند. ایشـان بـه کردسـتان    کومله و دموکرات
عزیمت کردند و فعاالنه در ساماندهی پیشمرگان کـرد شـرکت کردنـد. دوسـتان     

ي کردستان (قاسـملو) از شـنیدن   کنند که رئیس وقت حزب منحلهایشان نقل می
الم عبـاس رنجبـر واجـب    آشفت. یاد کردن نام شهید دکتـر غـ  نام ابوالفضل برمی

آمدیم و صحبت با آقاي رنجبر در کردستان داشتیم می -گفت:است. ابوالفضل می
دفعه یادش آمد که چیزي را جا گذاشته است و به من کردیم. شهید رنجبر یکمی

گردم، دقایقی گذشت و من مضطرب شدم و برگشتم و دیـدم  گفت که االن برمی
 اند.شهادت رسانده تر ایشان را بهدو کوچه پایین

ایشان خیلی به ورزش کهن و جوانمردي ایران (ورزش باستانی) عالقه داشـتند و  
رفتند. یک روز به همـراه ایشـان عـازم ورزش شـدم.     هر از گاهی به زورخانه می

که دیدارشان را قرار بود فرداي آن روز به منطقه اعزام شوند و من ناراحت از این
دهـی و ایشـان در   ابوالفضل چرا ادامه تحصیل نمـی  -:از دست خواهم داد، گفتم

  ب یک بیت از منصور حالج نقل کرد:جوا
 در مدرسه کس را نرسد دعوي توحید    منزل گه مردان خدا بر سر دار است
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الـدین جهـت   شاید در دومین سالگرد شهادت ایشان بود که شـهید مهـدي زیـن   
با شهادت شـهید نـوري    -ودند:شرکت در مراسم سالگرد به منزل ما آمدند و فرم

جنگ یکی از دالوران خود را از دست داد. مطلب را با شعر شاعر شهرمان که در 
 رسانم:بوالفضل سرود به پایان میرساي شهادت ا

 فرمانده گردان کمیل عاشق آزاد         در سنگر والفجر یک افتاده و جان داد
 به جگر مانده مرا در دم میعاد  با یاد ابوالفضل همان الله مفقود        داغی

 

 ید باشیدؤم
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 1یادداشت دکتر محسن طالیی ماهانی
 

 خدا نام به
 را چشـم  اينوشـته  تهـران  در طالقانی و ایرانشهر راه چهار سر بر پیش سال یک

 در کـه  بـود  شـده  نقـل  مضمون این با شهیدي از ايجمله آن در. کردمی نوازش
 سـخت  امـروز  امـا  بمـانیم  ناشناس و گمنام دیمکرمی تالش ما همه جنگ دوران
 .شویم شناخته کنیممی تالش

 و سکوت با صدا، سر و بی. بود نوري ابوالفضل سخن، این اول فراز بارز مصداق
 بـدون  گشـاده،  رویی و ناپذیر خدشه ایمانی با ناپذیر، خستگی و پرتالش لبخند،
 بسـیاري  و هـا ایـن . نـده ده امیـد  و امیدوار وجود همه با توقف، و شک ايلحظه
 و دیـدي مـی  او در ابوالفضـل  بـا  اتآشـنایی  اولین در که بود خصوصیاتی دیگر،

 .کرديمی احساس
 حالی در بگویم سخن ابوالفضل از تیأجر چه با و چگونه که اندیشیدممی خود با

 در او. اسـت  ابوالفضل حق در جفاي این گفتممی نیز خود از  پنهان یا آشکارا که
 درس کـرد،  کـار  کـرد،  کمک کرد، اصالح کرد، زندگی سکوت و گمنامی نهایت
من چگونه  اما شد. شهید نهایت در و کرد مجاهدت کرد، وفا کرد، خوبی خواند،

 بگویم؟ سخن خود از آشکار، و لفافه در خودنمایی، و منیت با او از بعد توانممی
 قلـم  بـه  هـایش را  عالیـت ف و افکار از ايدستمایه ابوالفضل کاش اي. کلّا و حاشا
 .افسوس صد و افسوس. داشتمی خود

 ویی شهیدي دانشجیار سابق دانشگاه زنجان و از دوستان دورهاستاد1 
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 تـوان نمـی  و اسـت  دشوار بس کاري کنیممی زندگی ما که وانفسایی این در البته
 و گاه خاطره گویی از شهید، در چرا که کرد تقبیح را ابوالفضل مریدان و دوستان

 چاره من ولی. دنباش نفس حدیث جز ايچاره بسا چه. گویندمی نیز خود از بیگاه
 جز بگویم ابوالفضل از نتوانم اگر که کردم نیت راستی به! بود ننوشتن آن و داشتم

 :که نگویم هیچ بگویم، خود از تلمیحی یا اي سایه در حتی که این
 نامها میان در معنی قحط                         دامها زیرش و است هموار راه    
 ماست عمر آب ریگ شیرین لفظ                  استدامه چون نامها و لفظها     

 هايابوالفضل دو اثر عمیق بر ما گذاشت. یکی در دانشگاه و دیگري در جبهه
 .دهمهر دو را به اختصار شرح میجنگ. 

1 
 تازه هایمهمکالسی و من سالها آن در که زنجان دامپروري و کشاورزي دانشکده
 تأسـیس  مـا  ورود از پـیش  سال چهار حدود) 1358 ماه مهر(بودیم  شده واردش

 یک ابوالفضل. است معروف زنجان دانشگاه نام به دانشکده این امروزه. بود شده
 چهارصـد  بـا  زیبـا  فضـایی  در دانشـکده . بود شده پذیرفته ما از پیش دوره دو یا

. داشـت  قـرار  تبریـز  بـه  زنجـان  قدیم جاده 6کیلومتر در دام و مزرعه باغ، هکتار
 تعـدادي  و مربی اکثراً علمی هیئت عضو بیست دانشجو، دویست حدود دانشکده

 تـاب  و تـب  در هـا دانشـگاه  سـایر  همچـون  دانشکده سال آن در. داشت کارمند
 و بـود  شـده  سپري ایران اسالمی انقالب پیروزي از ماه هفت حدود. بود انقالب

 و ایندخوشـ  حوادث خطرات، خاطرات،. بود انقالب از بعد بازگشایی سال اولین
-مـی  وقـوع  بـه  بودند آور شوك و بینی پیش غیرقابل غالباً که زیادي ناخوشایند
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 و مـدیریت  درس، اسـاتید،  از پررنگتـر  هاگروه و احزاب نقش اینجا در. پیوست
 و دفتر نما، انقالبی بعضاً و انقالبی ادعايپر هايگروه این از یک هر. بود کارکنان
 و استان شهر، مراکز با وسیعی هايارتباط و اينشریه بلندگویی، و شعار دستکی،

 .داشتند کشور
  تشـکلی  امـروز،  هـاي انجمـن  خـالف  بر نیز دانشکده دانشجویان اسالمی انجمن

 و مبـارز  غالباً و مطالعه اهل انگیزه،با خوان،درس دانشجویان از برگرفته و سابقهبا
 جـوش  بسیار، کارهاي انجمن این در. بود مؤمن و نمازخوان حال عین در و دلیر

 و عجیـب  وقـایع  خالصـه  و هـا داريزنـده  شـب  گفتگوها، و بحث ها،خروش و
  کاغـذ  مـن  هفتـاد  مثنـوي  یـک  هـر  بـارة  در گفتن سخن که افتادمی اتفاق غریب

 دانشـجویان  از دانشـکده  دانشجویان اسالمی انجمن هايبچه همۀ تقریبا. شودمی
 دانشـجویان  تعـداد  زیـرا  نبـود  تعجـب  يجا چندان شاید البته که بودند غیربومی
 سـازمان  بنیانگـذاران  از یکـی  بودن زنجانی دلیل به طرفی از و بود زیاد غیربومی

 محسن، سعید نام به) شدند معروف منافقین سازمان به بعدها که( خلق  مجاهدین
. بـود  قـوي  خیلـی  دانشکده بالتبع و شهر سطح در سازمان این عضوگیري و نفوذ

 هـاي گـروه  سـایر  و سـازمان  این جذب که دانشکده نمازخوان یاندانشجو اغلب
 به یا اجتماعی سیاسی، مسایل در دخالت یا عضویت نوع هر از بودند نشده چپ

  آهسـته  و آمدنـد مـی  آهسـته  کردنـد، مـی  پرهیز سیاسی هايدرگیري بهتر عبارت
 نـوري  لابوالفضـ  آن و داشت وجود بزرگ استثناي یک تنها جا،این در. رفتندمی
 تمـامی  در درگیـر  و تأثیرگـذار  بـاك،  بـی  شـاخص،  هـاي چهره از ابوالفضل. بود

 و خنـدان  چهـرة مصـمم،  . بـود  دانشـکده  دانشجویان اسالمی انجمن هايفعالیت
 بـا . بـود  نشـدنی فراموش) 1358 سال هايورودي(واردها  تازه ما براي او جذاب
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 و خندان همیشه و زیر به سر بسته، پینه هاییدست چشم، بر عینکی ساده، لباسی
 .جذاب بسیار بسیار

 بـراي  آمـاده  همیشه. بود دانشکده در مسلمان دانشجویان چراغ و چشم ابوالفضل
  بـا  طـوالنی  هـاي بحـث  در گـاه  هـیچ . بـود  گفتگـو  و گذاشـتن  وقت جانفشانی،

 فـراخ  ايسینه با مستقیم حضوري. آوردنمی کم خلق مجاهدین و چپ هايگروه
 حتمـاً . بـود  برجسته و ممتاز هم ابوالفضل علمی وضعیت. داشت دهگشا رویی و

  میـان  در کـه  کـرد مـی  صـرف  تحقیقـاتی  و علمـی  مطالعـات  بـراي  کـافی  وقت
 تیـزبین،  ولی معصومانه نگاه. بود معروف علمی ايچهره به عنوان کالسیهایشهم

 و اخالقـی  اصـول  رعایـت  بـه  مقیـد  ولی مهربان باصالبت، ولی صادقانه رفتاري
 شخصـیتی  او از روان، و سـلیس  ولـی  ترکـی  شـیرین  لهجـۀ  ته با بیانی و انسانی

 . بود آورده وجود به بفرد منحصر و داشتنی دوست جذاب،
 انقـالب  حـوادث  کوران در که کردندمی فعالیت اسالمی انجمن در متعددي افراد

  یـز، ربرنامـه  و متفکـر  ايعـده . داشـتند  هـایی ویژگی هریک و بودند شده آبدیده
 اداره را جلسـات  خوبی به تعدادي استدالل، و سخنرانی در توانمند دیگر ايعده
 گروهـی  داشـتند،  داريکـش  و بلند صداهاي و دادندمی شعار خوب و کردندمی

  یـاد  بـه  را کسـی  کمتـر  ولی بودند دفاع و برخورد براي کرده سپر سینه و شجاع
 در را متعارض و بعضاً اوتمتف خصوصیت چندین ابوالفضل همچون که آورممی

 هـا اولـی  سال میان در ویژه به خاصی نفوذ خاطر همین به. باشد کرده جمع خود
 بـا  داشـتی  عصـبانیتی  و انتقـادي  داشتی، مشکلی داشتی، سؤالی که همین. داشت
 به بسیار صبر و حوصله با و نشستکنارت می در تمام وقار با و خونسردي کمال

  تحسـینت  کـرد، مـی  تشـویقت  داد،مـی  حـق  تو به بتداا. سپردمی گوش سخنانت
 بـه  خالصـه  و نیسـتی  تفـاوت دیگر بی بسیاري مانند و حساسی چنین که کردمی
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 فرامـوش  را خـود  موقعیـت  و سـال  و سن جایگاه، که کردمی تقدیر تو از قدري
  او مردانگـی  و صـبوري  بـزرگ منشـی،   مریـد  و اسـیر  حـال  عین در و کرديمی
بـا   خجالـت،  با زیر، به سر آهسته، گفتن؛ سخن به کردمی شروع او بعد. شديمی

 سرشـار  تو و گفتمی و گفتمی تو، ظرفیت و اطالعات برمبناي و سنجیده آبرو،
 از و شـدي مـی  شـرمنده  و خجـل  کمی شدي،می زیر به سر ناخواسته شدي،می

 و تینشسـ می کنارش در هاساعت و شديمی مندبهره او اطالعات و وجود فیض
 . شدينمی سیر
 و راسـت  فریـاد،  شعار، وانفساي آن در. نبود باورکردنی. بود نوري ابوالفضل این

 آبروریزي و کتک ناسزا، و فحش بلندگو، انقالبی، فریادهاي هم باز تهمت، دروغ،
 راسـتگو  و پرفضیلت ادعا، بی بزرگ، روح یک بودیم؛ رفته فرو آن در همگی که
 کـه  دانسـتیم می ونه فهمیدیممی نه اصالً ما. بود نوري لابوالفض آن و درخشیدمی
 و دیـدنش  از فقـط  اسـت،  شده آراسته ادبی و آداب چنین به کجا از و چگونه او

 جـذابیت  مـن  امثـال  و من براي اگر دانشگاه این .بردیملذت می حضورش درك
 .والغیر بود هاابوالفضل وجود لطف به) ندارد امروز که(داشت 

 2 
 شدن بسته و فرهنگی انقالب آن متعاقب و چپ هايگروه با کردستان در جنگ

 در هاهمۀ این انعکاس و ایران علیه عراق نابرابر جنگ نهایت در و هادانشگاه
 دو به فقط اینجا در. است ناشدنیفراموش خاطراتی و هاحکایت هریک دانشکده،

 .کنممی بسنده خاطره
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 هـیچ  و شـد  تعطیـل  تقریبـاً  دانشـکده  ت،گرف در فرهنگی انقالب که 1359 سال
 کـه  غیربومی دانشجویان از کمی تعداد اما. نداشت درسی و علمی رسمی فعالیت
 خـود  کار به بودند دانشگاه در انقالب راه ادامه و فرهنگی انقالب انجام به متعهد
 مهربان، نواز، غریب نوري ابوالفضل شهید. بودند مستقر دانشکده در و دادند ادامه

 آمـد  و رفـت  مسلمان دانشجویان از گروه این میان در برنامه همیشه با و رانگیزهپ
 از ايتجربـه  ابوالفضـل  گـویی . بـود ) ره(امـام   و انقالب اسالم، عاشق او. کردمی

 بیشـتر  چیـزي  هـایش همکالسـی  و دوسـتان  سـایر  از گویی. داشت دیگر جنس
 وجـود . بـود  وجود عموضو. نبود کردن تالش و فهمیدن دانستن، موضوع. داشت

 ماننـد  "ايحادثـه " وقتـی . بـود  شـده  نـور  و آگاهی جوشش، حرکت، سراسر او
 فـوري  و آنـی  تـأثیر  مردم اکثر در "حادثه" این دهدمی رخ ایران اسالمی انقالب

  و دوانــدمــی ریشــه انــدك و خــاص ايعــده جــان و روح در گــذارد، ولــیمــی
 مکـان بی و زمانبی عالم به و شوندمی کنده ترس و محاسبه مادي، جهان از هاآن

 .بود نوري ابوالفضل شهید حال این. کنندمی عروج
 بحرانـی  شـرایط  در کشـور  و بود شده آغاز ایران علیه عراق جنگ ایام همین در
 و دارایـی  هسـتی،  همـه  ابوالفضل شهید چون وحساسی نازنین وجود طبیعتاً. بود

 سـپاه  و بسـیج  بـه  و گیردمی قرار گجن خدمت در و کندمی رها را خود يآینده
 . شودمی ملحق

 و علمـی  هیئـت  کارکنـان،  آمـوزش  بـراي  ریـزي برنامه نیز زنجان يدانشکده در
 با دانشکده در او حضور. یافت سامان ابوالفضل شهید مبارك به دست دانشجویان

 .بود غنیمت ما همه براي بصیرتش و آرامش نظامی، لبخند، لباس
 از یکـی  بـا  نـوري  ابوالفضل شهید گفتگوي و برخورد هايلحظه به خاطره اولین

. گـردد برمی رنجبر عباس دکتر شهید یعنی دانشکده علمی هیئت برجسته اعضاي
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 در آمریکـا  هـاي دانشـگاه  بهتـرین  از تجربه و علم از باري کوله با که رنجبر دکتر
 بـا ) داشت وجود ایران در رشته این متخصص کمی بسیار تعداد که( ژنتیک رشته

 ایـران  بـه  آمریکـا  هايدانشگاه انگیز وسوسه پیشنهادهاي رغمعلی دکتري مدرك
 چنان داشت، دوستان سایر و ابوالفضل شهید با که هاییمالقات طی در بازگشت،

 ايانگیـزه  بـا  نظـامی  آمـوزش  برنامـۀ  در ابتدا همان از که گرفت قرار تأثیر تحت
 شمس" رازهاي و رمز شدن بدل و رد به توجه با وي. کرد شرکت نشدنی وصف

 شخصـیت،  تـأثیر  تحـت  ویـژه  بـه  و دانشـگاه  مسـلمان  هـاي بچه گروه با "گونه
 آمـادگی  عـدم  و زیـاد  نسـبتاً  وزن رغمعلی ابوالفضل، شهید اخالص و اطالعات

 مـدتی  از پـس . گذرانـد  را نظـامی  هـاي آموزش بسیار هايمرارت تحمل با بدنی
 چنـان  و گرفـت  نبـرد  هـاي جبهـه  به عزیمت به یمتصم رنجبر دکتر شهید کوتاه،

. کننـد  منصرف اشتصمیم از را او نتوانستند وجه هیچ به که بود مصمم و متحول
 مربی و داشته لیسانس فوق دانشکده اساتید اکثر(متخصص نیروي کمبود وجود با

 و هـا تـأثیرآموزه  تحت او بود، کرده تحصیل ایشان که ايرشته در ویژه به) بودند
 فضـاي  و دانشکده اسالمی انجمن در دوستانش و ابوالفضل شخصیتی هايجاذبه

 هاجبهه عازم دانشگاهی مقامات رضایت بدون جنگ، هايجبهه ملکوتی و معنوي
 .شاد روحش رسید، شهادت به و شد

  و بود تعطیل دانشکده همچنان که زمانی. است 1360 سال به مربوط دیگر خاطرة
 سـازندگی،  جهاد نیروهاي قالب در دانشجویان اسالمی منانج غیربومی هايبچه

 مانند خوابگاه ايمحوطه در آنها. کردندمی فعالیت نهادها سایر و دانشگاهی جهاد
 هامدت از که ابوالفضل شهید. کردندمی زندگی دامپروري و کشاورزي سایت در

 ولـی  آمدمی هاچهب دیدار به کمتر هایشگرفتاري دلیل به بود، پیوسته سپاه به قبل
 در دانشکده که نکنیم فراموش. نشد قطع دانشکده در دوستانش با اشرابطه هرگز
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 نسبتاً آمد و رفت. بود مستقر تبریز به زنجان کیلومتري شش در و قدیمی ايجاده
 و بودیم فعالیت مشغول شب از پاسی تا  که هازمان همین از یکی در. بود سخت
 بـاورنکردنی  و عجیب ايصحنه با رسیدیم، سایت در خود اسکان محل به دیرتر
 میزهـا، . اسـت  شـده  برعکس منزل وسایل تمام که شدیم متوجه ما. شدیم مواجه

 و خانـه  در چه هر خالصه و محتویاتشان با هاجالباسی حتی و کمدها ها،صندلی
 قـرار  بـاال  سـمت  بـه  گرانیگـاهش  و گرفته قرار زمین روي سرش بود، آشپزخانه

 یـا  مزاحمی دزدي، شاید کردیم فکر. شدیم گنگ و گیج همگی ابتدا. است گرفته
 فضـاي . بـود  نشـده  و کسـر  کـم  چیـزي  اما است کرده حمله قافله این به منافقی
 را امکاناتمـان  و وسایل مجدداً تردید و شک و سؤال با. بود آوري بهت و عجیب
 شـده  گذاشـته  نبرایمـا  خاصی یادداشت یا است شده گم چیزي ببینیم تا گشتیم
 از اطمینـان  از بعـد  اسـت؟  کرده کاري چنین کسی چه و چرا دانستیمنمی است؟
. برآیـد  او از کـاري  چنـین  کـه  برآمدیم کسی جستجوي در خود ذهن در امنیت،
 را خـود  حضـور  داشته قصد تعمداً کاري چنین با و داشت فرق بقیه با او مطمئناً

. شـدیم  خیـره  وضـعیت  این به و ستیمنش ايگوشه در یک هر. کند ثابت ما براي
 و کـردیم  نگـاه  شـده  عکس وسایل به دیگر بار و خندیدیم کوتاهی مدت از عدب

. شناسـیمش می خوب که است کسی کار هااین کردیم احساس و خندیدیم بیشتر
 دچـار  شـد  باعث حال عین در و برد فرو فکر به را ما کاري چنین با ناشناس این

 نگذشـته  سـاعتی  هنـوز  بود؟ کسی چه او. شویم  وكش حدي تا و مزاح حیرت،
 ... و شدیم شاد همه و آمد ابوالفضل خنده صداي که بود

 ما اسفندهاي شود فروردین بفرمایید

 ما لبخندهاي کند گل دل در بلکه لب،بر نه
 خواهدمی که باشد همان هرچیزي بفرمایید



 ــــــــــــــــــــــــــ تکسوار  ــــــــــــــــــــــــ 112

 ما مانندهاي و من مانند نه یعنی همان،        
                    ......... 
 کن کاري گویند،می و گوییممی تو از روز و شب

 ما هاي "گویندمی" جاي گیرد "بینیممی" که
 دانممی قدر آن اي،که یا کجایی دانمنمی
 ما بندهاي از گره بگشایی که آییمی که

 امروز شود، فردا زودتر فردا بفرمایید
   ما هايآینده وعده بیاید حاال همین
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 1یادداشت دکتر حسین صارمی 
 
 

شنا آزنجان  يدر دانشکده کشاورز يلفضل نوراابو دیبا شه 1356در مهر ماه سال 
 یبه موارد مـذهب  یخوب بود، از طرف یعلم ییو توانا یشدم. اصوالً از نظر هوش

کم کم به  1356 زیی. در پامیشد قیداشت و لذا با هم رف تیحساس زین یو اجتماع
 ياقدام مشترك همکـار  نی. اولمیپرداخت یاسیس یمذهب يهاتیو فعال يکوهنورد

 زا يتعداد يبود که با همکار 1356ذر آشانزده  ییتظاهرات دانشجو يزارگدر بر
 میکـرد  يدر هنگام نهارخور سیم زدن سلف سروه روقت اقدام به ب انیدانشجو

 یلـ یسلف و دانشـکده و تعط  يهاشهین شو شکست ییکه منجر به تجمع دانشجو
ــدانشــکده گرد ــد آ. از دی ــه بع ــم س درن ب ــیمراس ــذهب یاس ــل  نآ یم ــت مث وق

شـرکت و   زنجان عصر یدر مسجد ول يغفار يسالم هاداالجت ح يهایسخنران
ـ قب زا یعتیدکتـر شـر   يکتاب ها عزیدر تو کـه   یدم در هنگـام آوارث  نیحسـ  لی

 يهمکـار  -شـود  یبود سـجده هـم طـوالن    و قرار -نمازگزاران در سجده بودند 
از جمله پخش  گرید يهاتیلابه فع شهربانی،. با بسته شدن مسجد توسط یمداشت

و مشارکت ادامه داشت تا  يهمکار نی. امیپرداختیمبازر م يهاسازمان يهاهیانیب
مستمر دانشکده و تجمع  یلیدوستان اقدام به تعط ریسا يبا همکار 1357در مهر  

 يهداچهلم ش يهامراسم ي. با مشارکت در برگزاردیگرد ییضات دانشجوو اعترا
. در همه تظاهرات و تجمعات شهر زنجـان  میادامه داد مانيو قم به همکار زیتبر

 هاي شهید نوريايدانشگاه تهران، از هم دانشکده تماماستاد 1 
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 آمدمبه تهران  تیلافع يماه برا يمن در د یول میمشارکت داشت 1357در زمستان 
ـ . در پخـود در زنجـان ادامـه داد   هاي به فعالیت ينور دیشه یول انقـالب   يروزی

 يهـا کـالس  لیغاز تشکآ وانقالب  يروزیداشت و پس از پ ريثؤنقش م یاسالم
و سـال   میاقـدام کـرد   انیدانشـجو  یانجمـن اسـالم   لیدانشکده بـه تشـک   یدرس

انجمـن   يشـورا  يبـرا  يو خـانم خانمحمـد   ينور دیبنده و شه 1358 یلیتحص
 .میداشت يمتعدد هايتیو فعال میانتخاب شد

خلـق، راه   ییفدا يها کیمختلف (طرفداران چر يکه گروهها 1358تان زمس در
ـ داشـتند و درگ  تی....) فعالو  ارزبجنبش مسلمان م، کارگر، حزب توده  يهـا يری

 يهـا رمـان آهـا از  آن ةنـد یمناظره و گفت و گـو بـا نما   لیبود با تشک ادیز يفکر
 نیسـازمان مجاهـد   رانداشدن طرف ادینمود. با زیم ناظرهم آنانانقالب دفاع و با 

ـ   انیاغلـب دانشـجو   وسـتن یوقت در زنجان و پ دانشـکده بـه   ی مسـلمان و انقالب
دشـوار شـده    ياما به گونـه  يکار براۀ ) ادامنی(منافق نیسازمان مجاهد هواداران
ن زمان بـا انجمـن   آزنجان بود که در  یانقالب انیاز نادر دانشجو ينور دیبود. شه

ـ  انـات یه داد و بـا جر خود را ادام يهمکار یاسالم  يمقابلـه نمـود. بـرا    یانحراف
مـوزش  آدوره  کیـ  يسپاه اقـدام بـه راه انـداز    يبا همکار ،یفنون نظام يریادگی

 یانجمن اسالم انینفر از دانشجو 30حدود  يو برا میطارم نمود ۀدر منطق ینظام
 يهـا یامانهفته برگزار شد. با توجه بـه نابسـ   کیالزم به مدت  يهاوزشآم ةدور

ـ دانشگاه و  یاسـ یمتعـدد س  انـات یطرفـداران جر  ،انیدانشـجو  نیها و تشنجات ب
در  یو فرهنگـ  یو عدم توجه به امـور علمـ   یمخالف انقالب اسالم يهاگروهک
انجمـن   انیاز دانشـجو  يمطرح شد. بـا تعـداد   یموضوع انقالب فرهنگ دانشگاه

ـ در ا يثرؤنقـش مـ   ينـور  دیکـه شـه  کده کـردیم  اقدام به بستن دانش یاسالم  نی
بـه   یمستمر در انجمن اسـالم  يضمن همکار کدهدانش یلیموضوع داشت. با تعط
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از  یکـ ی. میمشـغول شـد   یجهاد دانشگاه لیو تشک یدر جهاد سازندگ يهمکار
 انیاز دانشـجو  یکـ یبا  شانیا یماندن ادیبرخورد به  ينور دیخاطرات مهم از شه

 زنجان بود. يدر دانشکده کشاورز ارگرحزب ک ندهینما
 که با شهید نوري به نشست حوزه و دانشگاه درقم رفته بودیم، پـس  59در بهار  

حزب کـارگر   ةندینما که بود ه، مشاهده کردو رفتن به دانشگاه زنجان شتاز بازگ
پس  است. شهید نوري نصب کرده واریانقالب و امام (ره) در د هیعل هیاطالع کی

شـود و داد و  یمـ  یبه شـدت عصـبان   ،به امام نیتوه يمشاهده ن وآ يهاز مطالع
ـ کند. بـا پ  دایپ را را نصب کرده هیکه اطالع یزند تا کسیم ادیفر ن فـرد  آ ردنکدای

از شـدت هجـوم و    . ويشـود یور مـ او حمله يخودمان بود) به سو ی(همکالس
کنـد و  یاو را دنبال مـ  ينور دیکند. شهیترسد و فرار میم ينور دیشه تیعصبان

ن فـرد از تـرس بـه    آکنـد و یمـ  بیجاده و کوه و تپه او را تعقربع از  کیحدود 
-ینجا پناهنده مآرود و در ی) میول وقت دانشگاه (دکتر ملکوتؤسمت اطاق مس

ن فرد آرساند و به ین محل مآخود را به  تیو عصبان تیبا جد ينور دیشود. شه
چـون   !کنـد یمـ  سین فرد از ترس شلوار خـود را خـ  آکه  ییور شده تا جاحمله

خواهـد تـا   یم سپاهول وقت دانشگاه با تلفن از ؤمس ،مدهآیکوتاه نم ينور دیشه
 دیشه ،ن فرد توسط سپاهآ يریکار و دستگ نیبا ا و گیرد لین فرد را تحوآو  دیایب

 . دهدمی موضوع را خاتمه ينور
دانشگاه زنجـان انتخـاب    یدانشگاه ل جهادؤوعنوان مسه که بنده ب 1359از مهر 

ـ یبا شروع جنگ تحم یکرد ولیکمک م یفرهنگ يدر کارها ينور دیشدم شه ی ل
کـم کـم    شـان یا ی که داشـت اتیصوصخ با توجه به عالقه و توانمندي رزمی و و

یکی از اقدامات تنـد   لینمود البته به دالیم ين نهاد همکارآجذب سپاه شد و با 
 ينـور  دیلبته شـه . ادیبا سپاه قطع گرد شانیا ۀرابطتوسط شهید نوري در زنجان، 
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 يبـرا  یادامـه داد. حتـ   یجیو رفـتن بـه جبهـه را بصـورت بسـ      یفرهنگ تیفعال
بود و بنده چند بار  يکوچک مشغول به چاقوساز يفضا کیمد در آدر يمختصر

  .متداش دارید لدر همان منز شانیبا ا
ه بود در محیط در تهران شد شانیمنجر به بازداشت شدن ا کههمان اتفاق  از بعدا

ـ   ریسا يبرا یمذهب یاسیدروس س میتعلبه  زداشتگاه،با  یافراد مشغول بـود و حت
 یورد. چند ماهآیدر تهران م معهرا به نماز ج هایجمعه همه بازداشت يدر روزها

نوشـت و   یمن نامه م يخود برا یفرهنگ یاسیس يهاتیکه بازداشت بود از فعال
ـ   بـار بـا    نیبازداشت چنـد  يکرد. بعد از اتمام دورهیارسال م ه جمـع دوسـتان ب

ـ   به جبهه یجیصورت بس  یعنـوان فرمانـده  ه رفت و در زمان دفاع مقدس هـم ب
و  خـوانی نوحـه   یحتـ  یفرهنگـ  يکرد و هم در کارهایگردان عمل مگروهان و 

 .بود رگذاریثأفعال و ت اریبس يعزادار

تهـران بـه مالقـاتش رفـتم چـون در      فیروزگـر   مارسـتان یر بد 1361 در زمستان 
جنوب درمان نشده بود لذا به تهـران منتقـل شـده     شده بود و در یزخم اتیملع

 اریبسـ  به دکتر گفته بود مرا زودتر معالجه کن که بـه ادامـه عملیـات برسـم!    بود. 
مهربان و با محبت با دوستان بود و  اریحال بس نیشجاع و قاطع با دشمن و در ع

بود. در گفت گو با مخالفـان   توقع کمپر تالش و  ،یعلم ارهوشمند،یبس یاز طرف
کـرد امـا محکـم و    یعمـل مـ   یو فلسف یو مباحث منطق یانقالب با مطالب علم

در امـور   یفن يهاییشناآنمود. با توجه به یو قاطع رفتار م يجد ریااستوار و بس
در دانشـگاه اقـدام    ینظـام  يهـا مـوزش آ يهـا دوره جادیمواقع به ا یبعض ینظام

 داد.یالزم را م يهاموزشآ دیو اسات مندانکرد و به کاریم
 شـان یا اتیخصوص يهتوان همیبود به اختصار نم یچون فرد بزرگشهید نوري 

توانمنـد و دانـا بـود    ، فعال يریمد شانیتوان گفت اینمود. فقط خالصه م انیرا ب
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اسـتعداد و   يهمـه  کـه نیـ شد. بـا ا یمتعدد مواجه م يهايمهری همواره با ب یول
ـ  یانقالب بکار مـ  شرفتیتوسعه و پ يبرارا خود  يهاییاتوان يهمه  یگرفـت ول

 يازهـا ین وجودبا  یکرد. حتینم شدینا ام ریمس ياز ادامه ، او راهاینامهربان نیا
از انقـالب   تیـ حما يتمام تالش خود را برا ،شانیا يهاخانواده به کمک یعیطب
کمبودها و  يهمهخانواده با  خانواده به کار نبرد اگرچه يرا برا ینمود و فرصتیم

 .نمودیم يها... زمانه را سپرینا مهربان





 
 سوم فصل

 هاينوشتهدست
 شهید
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 هانامه
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 پنجشنبه  

29/6/58 
 نماینده عزیز حرکت اسالمی افغانستان در ایران

 با سالم 
من ابوالفضل نوري دانشجوي دانشکده کشاورزي زنجان از دور رزم شما برادران 

تان را تحسین تان را و غیرت اسالمیکنم. شجاعته طاغوت دنبال میرا بر علی
کنم که به ملت برادر ایران تأسی جستید و بر علیه ظلم و جور حاکم به پا می

خواستید. درود بر شما رزمندگان مسلمان افغانستان. راهتان را بدون ترس و 
 .زَنُوا وأَنتُم األَعلَونَ إِن کُنتُم مؤْمنینَوالَ تَهِنُوا والَ تَحوحشت و تزلزل اراده ادامه دهید.

هاي خود را در شما با حق باشید حق با شماست. اکنون امپریالیسم شوروي مهره
اي بس بزرگ و امتحانی که هر انقالبی تجربهکند غافل از اینافغانستان عوض می

کا عوض کردن آموزنده براي انقالبیون سراسر جهان است و امپریالیسم آمری
ها را در ایران تجربه کرد و طرفی نبست و ملت برادر افغانستان راه ملت مهره

ایران را که راه اسالم بود ادامه خواهد داد و همانطور که ما پیروز شدیم شما نیز 
 انشاءاهللا پیروز خواهید شد. انشاءاهللا. 

زوي من است که شوید. نهایت آراکنون شما براي حمله بزرگ زمستانی آماده می
در کنار شما برادران بر علیه امپریالیسم شوروي بجنگم به همین جهت این نامه را 
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نوشتم و بی صبرانه منتظر جواب مثبت شما هستم تا شاید در کنار شما جانبازان 
 .قَدیرشَیء  علی کلّإِنَّ اللَّه و  دلیر به افتخار شهادت نائل شوم 

 موفق باشید

 ابوالفضل نوري
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 خدمت برادر عزیزم بهمن نوري 
 ضمن عرض سالم 

ات خیلـی  سالمتی شما را از درگـاه خداونـد متعـال خواسـتارم از دریافـت نامـه      
خوشحال شدم. بخصوص وقتی عکـس گروهبـان گارسـیا را دیـدم خیلـی زیـاد       
خوشحال شدم. سالم مرا به پدر و مادر عزیزم و رباب خانم، بتول خـانم و سـارا   

مد و دکتر محمود برسان. از این که دارند درسشـان را خـوب   خانم و مهندس اح
گرفتن کمربنـد (تکوانـدو) مهنـدس احمـد در      .خوانند خیلی خوشحال هستممی

انشاءاهللا که در زندگی همیشه موفـق و   ،چنین آقا محمود را شنیدمهنرستان و هم
اه دیگـر  پیروز باشند. خیلی دلم براي پدر و مادرم تنگ شده است انشاءاهللا یک م

آیم. در مورد سپاه زاهدان که بهمن گفته شود و به زنجان مییت ما تمام میمأمور
نامه توانم بروم و از افراد براي خودم تائیدمن نمی ،یک نفر از افراد، مرا تائید بکند

تواند بنویسد به سپاه زنجـان و وضـعیت   بیاورم. اگر سپاه زاهدان احتیاج دارد می
چنین آقاي رضوانی در مورد جریان ما یک نامه داده بود هد و هممرا از آنجا بخوا

اش دست پدرمان آقا رحیم است و یک نسخه هم دست بیوك آقـا  که یک نسخه
نویسـم هـر طـور    اي که در زیر براي بهمن میمالئی. یکی از آن را بگیر و با نامه

تمام دوستان  توانی براي او پست کن و جوابش را به من بفرست. بار دیگر بهمی
رسـانم و سـالمتی رهبـر انقـالب اسـالمی و پیـروزي جنـگ        و آشنایان سالم می

 تحمیلی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. خدا نگهدار شما. 
 به امید دیدار

 برادرت ابوالفضل نوري
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چنین پدر عزیزم آقا رحیم بدستم رسـید.  هاي احمد و محمود و همدر ضمن نامه
ض شده و در کردستان مشغول پاکسازي هسـتیم زیـاد فرصـت    چون جاي ما عو

ندارم نامه بنویسم ولی شما برایم نامه بنویسید. من هم هر موقع وقت کردم براي 
نویسم. بخصوص خدمت پدر عزیزم سـالم مـرا برسـانید و نامـه را     شما نامه می

دا رسـانم. خـ  بدهید ایشان هم بخواند. خدمت فامیل، دوست و آشنا هم سالم می
 شما.  نگهدار همه

و اگر دیدي حمید  -منصور عزتی -غالمرضا جعفري –راستی به بیوك آقا مالئی 
و اگـر از جبهـه برگشـته بـود محمـد       -1علـی بـاال   -جعفر پهلوان افشار -سنمار

-ي شـما را مـی  اوصانلو (که خیلی دوستش دارم) سالم ما را برسـان. روي همـه  

 بوسم. 
 ابوالفضل نوري

 علی کریمخانلویی، از رزمندگان دفاع مقدس و از دوستان شھید.۱ 
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 لرحمن الرحیمبسم اهللا ا
30/9/60 

 حضور پدر عزیزم آقاي رحیم نوري 
پس از عرض سالم امیدوارم حال شما خـوب باشـد. سـالمتی شـما را از درگـاه      
خداوند متعال خواستارم. رزمندگان جبهه روز بروز دارند پیش می روند. انشاءاهللا 

هـم   ها را شکسـت بـدهیم. مـن   ها عراقیي جبههها در همهشاید به همین زودي
حالم خوب است و سالم هستم در مورد سربازي هم که گفتم هنوز وضع روشن 

مانم و کنم و میاگر شد من قبول می .خواهد بشودگویند اینطور مینشده ولی می
آید. چند تـا عکـس   جنگم. نشد هم که نشده. ببینیم بعد از دو ماه چه پیش میمی

 -عه بعـد. راسـتی موقـع آمـدن، منصـور     فرستم البته دفها را هم میآن که امگرفته
عشرت نفري صد تومان بـه مـن دادنـد. آمنـه      –هما  –آمنه خانم  -مشهدي اکبر

و دادنـد و از زیـر قـرآن ردم کردنـد      خانم و هما پسته و مغز بـادام هـم خریـده   
اي که من هسـتم مـا مسـلط هسـتیم و     االن در جبهه .خالصه خیلی محبت کردند

زننـد.  اند و از دور گاهگاهی خمپاره مـی ها فرار کردهقیدرگیري تمام شده و عرا
 -سارا -بتول -حمید کوچولو –بهمن  –ها رباب دیگر عرضی نیست به همه بچه

رسانم. بـه مشـهدي   ور سالم میور و آنبه قول بهمن، ننه آقا و چهل همسایه این
نگهـدار   رسانم. خداآقا پرویز همه سالم می -عظیم، مشهدي رحمان، آقا جمشید

نویسم البته هر موقع وقت کنم. فقط درسـش  به بهمن هم جداگانه نامه می -شما
اش را در نظـر  کنـد آینـده  را محکم بچسبد و حواسش جمع باشد. هر کاري مـی 

 داشته باشد. دیگر عرضی نیست. خداحافظ
 .باز هم خداحافظ ،گویمآیم به خودتان میام که میآوري هم دیدهیک خواب خنده

 والفضل نورياب
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ]اصغر نجفی اي به شهیدنامه[

 ایمان ما، ملت ما، تاریخ فرداي ما به تو و خون تو  محتاج است
 شهیدم برادر

تقدیم به روان پاك شهید راه حق و فضیلت، پاسدار انقالب اسالمی و مستضعف 
ومین را در قلب پاك مسلمان محرومی که، عشق به امام و اسالم و انقالب و محر

خود به رسم هدیه به پیشگاه احدیت برد. تقدیم به یگانه دوستم اصغر نجفی کـه  
هایش را ندانستم و روح بلندش را در نیافتم اما هیچ چیز و هیچ کـس  قدر محبت

ریـزم و از  ام به یادت اشک مـی تا زنده .جاي خالی تو را در قلبم پر نخواهد کرد
جران را به وصل مبـدل نمایـد تـا همچـون پرسـتوهاي      خواهم که این هخدا می

 ها پر بزنیم. مهربان، دست در دست هم در آسمان
 گز نرود یاد تو از خاطر منهر

 مگر آن روز که در خاك شود منزل من
دوستت دارم اصغر، مرا هم به نزد خودت بخوان و سالم مرا بـه حسـین فـاتحی    

فیضعلی محمدي و دیگر برادران شهیدم  نژاد، سیف اهللا علیزاده، فضل اهللا رفیعی،
 .همچون حسین بیگلی برسان

 به امیددیدارت

 1/11/61نوري جمعه  ابوالفضل                                                      
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 نمایشنامه ها

 
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

11/1/61 
 جمعه 5و  2/1

 من یک پاسدار انقالب اسالمی هستم
 م من پاسدار

و یـک پیرمـرد در    یدهد. یک پاسدار و یـک بسـیج  صحنه: یک اتاق را نشان می
داخل صحنه هستند. عکس امام باالي سر پیرمرد رو بـه صـحنه اسـت. تعـدادي     

شود و باالي آن عکس شهید که یـک  ي دست ساز دیده میکتاب روي یک قفسه
پرده بـاال بـرود    شود. یک دقیقه قبل از اینکهتوري روي آن کشیده شده، دیده می
رود و صداي سـرود یـک   شود: پرده کنار میسرود اي ایران سراي امید پخش می

زمان پسر کـوچکی  شود. همتر شده، خاموش میدقیقه دیگر ادامه یافته و ضعیف
 شود)عدد چاي در دست وارد می 3

 پیرمرد: رو به پسر کوچک: بگذار جلو مهمانها پسرم
زد اصغر رفته بود دلم شور می هابابادانیدتش میپیرمرد رو به مهمانها: راس

 تظاهرات، کار همه روزش بود یک روز گفتم اصغر دیگه بس نیست؟ 
یک نگاهی کرد گفت: بابا؟ یک کمی ساکت ماند دوباره گفـت: بابـا! مبـارزه کـه     

یا مرگ یا پیروزي، دو سه قطره خون که قابلی ندارد بابـا، فـداي    ،کنتراتی نیست
دونه شاید دست قدرت خدا در میان ماهـا بـه انتخـاب    آره کسی چه میسر امام. 
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بـره پهلـو   چینـد بعـد مـی   پردازه. آنها را از میان خوب خوبـاش مـی  دوستاش می
 خودش. یک روز گفتم اصغر راستی شهیدا کجان. 

 رن تو بهشت بابا ! گفتم اصغر! بهشت کجاست؟ گفت می
کند) بفرمائید چائیتون رو به مهمانها میگفت: تو قبرستان بابا! (بعد در حالیکه 

 کشد)سرد نشه بابا! بفرمائید (بعد استکان خودش را سر می
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 در انتظارش بودم (انتظار) 

 رود پرده باال می -پرده اول
یک پیرمرد، یک پیرزن و یک پاسـدار جـوان در    –صحنه اول: یک اتاق کوچک 

 –کند را در دست دارد و با دقت خاصی به آن نگاه میکه عکس یک جوان حالی
پیرمرد دسـت   –شود اهللا منتظري باالي سر پیرمرد دیده می ی از امام و آیتعکس

پیچـد: پایـان   کنـد. صـداي رادیـو در فضـا مـی     کند و رادیو را روشن میدراز می
د سخنرانی استاد شهید مطهري از صداي جمهوري اسالمی ایران و بدنبالش سـرو 

ثانیـه بعـد مـارش نظـامی در سـرود       30-شـود مرتضی اي شهید مطهر پخش می
این پیام هـم اکنـون بـه     -سه بار -شود: شنوندگان عزیز توجه فرمائید میکس می

در بیسـت   1382دست من رسیده است. فردا آخـرین جمعـه مـاه رمضـان سـال      
در سرتاسرجهان مان بنا به فتواي علماي بالد اسالمی پنجمین سال انقالب اسالمی

پیمائی عظیم امت مسلمان بسوي قـدس  و به حکم رهبریت جمهوري اسالمی راه
شود. شنوندگان عزیز توجـه فرمائیـد، شـنوندگان عزیـز توجـه فرمائیـد،       آغاز می

 شنوندگان عزیز....
 کنند.همه ساکت هستند و همدیگررا نگاه می

که متاثر اسـت  در حالی کندپیرمرد: (نگاهی از راست به چپ به همه حاضرین می
 و اشکش جاري شده)

مدتها بود که در انتظار همین روز بودم اما  ،آره خیلی وقت بود -خیلی وقت بود
 کرد آره مرتضی آرهاون اون بیشتر از من به این روزها فکر می
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 مقاالت

 باید دوباره از ریشه روئید
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

هـاي  با یاد خمینی ادامه می دهیم. او که از سـرزمین  با نام خدا شروع می کنیم و
ناشناخته وجدان خفته ملتمان بسویمان شتافت و نداي خدائی سر داد که یا قـوم  
اتبعوالرسول. اي مردم از رسول خدا پیروي کنید. او خود رسولی بود که رسـالت  

-هـره کشید. لحظه لحظه زندگیش، چبیدار کردن ملت و بنیاد امت را بر دوش می

اش، که بار غمی انبوه را بر خـود دارد، سـخنانش، سـخنانی کـه بقـول آن سـیاه       
ایم، هم چـون وحـی   آمریکائی دویست و پنجاه سال براي شنیدنش انتظار کشیده

خطـاب بـه اوریانـا     "فهمید دیگر ربطـی بـه مـا نـدارد    اگر شما نمی"الهی است. 
-را که فریاد مظلومانه ملـت فهمد و نباید هم بفهمد زیآري اروپائی نمی"فاالچی 

هاي تحت ستم گوش او را پر کرده بایـد او را و کاخهـاي فرعـونی او را، سـیل     
  لَمعـیخون مستضعفین ببرد تا که آزاد شود، تا که بیدار شود و آنگاه بفهمد کـه س 

نـد  تواآمریکـا هـیچ غلطـی نمـی    "، )227-شعرا( ینْقَلبونَ منْقَلَبٍ أَي ظَلَموا الَّذینَ
کنیم شکسـت و پیـروزي   جنگیم ما اداي تکلیف میما براي پیروزي نمی"، "بکند

رغم قـدرت  ندائی نو، منطقی نو، راهی نو. این است که علی "براي ما مهم نیست
شیطانی و اهریمنی طاغوتیان او بسرعت جاي خود را در قلب مستضعفین جهـان  

آزادي و اسـتقالل را از   توانـد امیـد بـه فـرداي پرشـکوه،     یابد. چه کسـی مـی  می
 الصالحات عملُوا و منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه وعد مستضعفین بگیرد؟ یقینا هیچ کس.
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مفَنَّهتَخْلسی لَیض  فشوند اال کسانی که رو بسـوي او  . همه نابود می)55-نور(الْأَر
 عبــادي یرِثُهــا الْــأَرض أَنَّ و ِ )88-وجهــه (قصــص إِالَّ هالــک ءشَــی دارنــد کُــلُّ
مانـد و آنـروز نزدیـک    زمین براي بندگان صالح خدا مـی  )105-(انبیاء الصالحونَ

نیست؟ باید که همه جهاد کنیم در راه او و براي او. باید دوباره از ریشه روئیـد و  
 سر به آسمانها کشید.

**** 
گذرد. دو سـال پـر از   انشکده میسیس انجمن اسالمی دانشجویان دأدو سال از ت

رنج و امید و شادي و دو دلی و تردید و تالش. احساس مسـئولیتی کـه در قبـال    
ها و فریادهاي روشـنگرانه  خون شهیدان انقالبمان داریم، ضرورت پاسخ به تالش

مان، که دین عظیمی بر گردن ما دارد، ما را بر آن میدارد که بـه ارزیـابی   امام امت
ها و خود و دیگران برخیـزیم تـا کـه آگاهانـه و از سـر بینـائی و       گیزهان –هدفها 

کنیم که تعریـف  بصیرت دوباره حرکت را ادامه داد. ما در این یادداشتها سعی می
زمینـه کـار و    -ها و نیروهاي خودي و نیروهاي مخالفروشنی از اهداف، انگیزه

 "خود "اولین نشست بانحوه سازماندهی در این شرایط بدهیم. امید است که این 
 زمینه مناسبی براي رشد و تعالی هر چه بیشتر انجمن گردد. 

 
 هاهدف -1
" و ککَذل لْناکُمعطاً جسو هتَکُونُوا أُمل داءلَى شُهالنَّاسِ ع کُونَ وولُ یالرَّس کُملَیع 

 )143-(بقره "شَهیداً
" لْنا لَقَدسلَنا أَرسر یبِالْبنات أَنْزَلْنا و مهعم تابالْک الْمیزانَ و قُومیل النَّاس طسبِالْق" 

 )25-(حدید
 )59-ء(نسا "منْکُم الْأَمرِ أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا "
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باشد آن چنـان امتـی   هدف ما ایجاد امتی است که براي مردم جهان الگو و نمونه 
-اي کـه مـا مـی   که رسول خدا الگو و میزان خودشان است در این چنین جامعـه 

خواهیم، همه چیز رو بسوي خدا دارد. کتاب خدا و تشریع (سـنت خـدا) حـاکم    
اجتماعی و  –هاي انسانی بر جامعه است و مردم براي برپائی قسط در همه زمینه

دارند در این جامعه ازشان را همیشه بر پا میکنند، آن چنانکه نماقتصادي قیام می
یابد و خبـري از هـیچ قطـب قـدرت نـاحق نیسـت و       الاله االاهللا  تجلی عینی می

ها خداست و مالك برتري تقواست. در این جامعه اصل والیـت  سرچشمه ارزش
شـود و از نظـر   حاکم است و هیچ نفاق و حفره انسـانی و اجتمـاعی دیـده نمـی    

عه توحیدي است. از نظر ما انقالب اسالمی ایـران بـه رهبـري    اقتصادي یک جام
اي اسـت و خـط امـام خطـی     قدر امام خمینی راهگشا به چنین جامعهزعیم عالی

رسـاند. مـا والیـت    است که نهایتا جامعه ما را به امت وسط موعود خداوند مـی 
نیم. امـام  داایشان را پذیرفته و خود را ملزم به پیروي از همه دستورات ایشان می

خمینی تجلی عینی مکتبی است که جامعه ما باید بر اساس آن شکل بگیـرد. ایـن   
ترین برداشت از مـذهب  اي اسالم است و اصیلخطّ (خط امام) استراتژي مرحله

اسالم است و باید بر همه نهادهاي جامعه مسلط شـود و تمـامی نهادهـا در ایـن     
د را جهـت مسـیر جامعـه در ایـن     مسیر شکل بگیرند و ما باید تمامی تالش خـو 

باشد که آنها را در هاي مسلمان ایران میمسیر بکار بریم. این مسیر راه رشد خلق
یک جریان خودآگاه شدن به حقوق مکتبی خود و مرتبه و مقام انسانی خود قرار 

دهد ما باید همیشه بصورت یک سازمان محرك و متحرك در این مسیر عمـل  می
هم در صورتی ممکن است که اصـل  یل به نهاد نشویم و اینکنیم و هیچوقت تبد

انتظار تشیع که در خود مفهوم اعتراض به وضع موجود را دارد همراه با اعتقاد به 
والیت فقیه عصر جزء الینفک حرکت خود قرار دهیم چنین حرکتی به ما امکـان  
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ه کنـیم و  دهد که همواره از موضع و مرتبه باالتري به جریانـات اجتمـاع نگـا   می
خود را از خطر محافظه کاري و مصالحه کاري رهـا سـازیم. بنـابراین در مقطـع     

هدف ما تالش در جهت تطبیق مسیر انقالب و نهادهاي آن بر مبناي خـط  "فعلی 
امام است که خود ضرورت کار سنگین بر روي بیانـات و حرکـات و رفتارهـاي    

 ."سازداجتماعی امام عزیزمان را خاطر نشان می
 نیروهاي همراه  -2
 )7-محمد( "أَقْدامکُم یثَبت و ینْصرْکُم اللَّه تَنْصرُوا إِنْ"
کار یا براي طاغوت است یا براي خدا، اگر براي خدا نیست براي طاغوت "

  (ره). امام خمینی"است
در طی این مسیر بر چه نیروئی باید تکیه کرد؟ با پشتوانه چه نیروئـی ایـن مسـیر    

گذرد و بار سنگین مسئولیت و جذبه مظاهر را که از میان خون و آتش میدشوار 
تـا وقتـی کـه    "کند از چه نیروئی باید کمک خواسـت. دنیوي قدمها را سست می

بانگ ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا در جهان طنین نیانداخته مبارزه ادامه دارد و 
امام خمینی. این حضور دائم در  "تا وقتی که مبارزه با مستکبرین هست ما هستیم

-هاي کوهستانهاي وحشـی مـی  صحنه نبرد حق و باطل، ایمانی به سختی صخره

 الْـأَرضِ  و السـماوات  فی منْ ها. یسئَلُهاي به عظمت همه جهانخواهد و پشتوانه
). هـر چـه در آسـمان و زمـین اسـت ادامـه       29-الـرحمن ( شَـأْنٍ  فی هو یومٍ کُلَّ

خواهند و او هـر روز دسـت انـدرکاري اسـت. خـدایا!      دیتشان را از او میموجو
هـا و زمـین   اند. خدایا! تو تنها خـالق آسـمان  ها بیاري تو ایستادهها و زمینآسمان

هـا از توسـت. خـدایا    ها از توست. خدایا! همه فضیلتهستی. خدایا! همه قدرت
هی. خدایا! چگونه امیدوار پس ما چگونه به حرکت خود ادامه بدهیم اگر تو نخوا

مان نباشی این است که خدایا از همه مظـاهر شـرك، از هـر    باشیم اگر تو پشتیبان
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دهـم کـه تـو خـداي واحـد و      گردانم و شـهادت مـی  آنچه غیر تو است رو برمی
صمدي. تو پروردگار جهان و جهانیان هستی پس اي خدا این راه را با نـام تـو و   

-حمد( نَستَعینُ إِیاك و نَعبد تو کمک می خواهم إِیاك کنم و ازبراي تو آغاز می
5(. 

و به این ندا چه کسانی پاسخ خواهند گفت؟ یا از چه کسانی انتظار پاسخ داشته 
 آموز دانش -دانشجو، طلبه -2توده مردم. -1باشیم. 

 توده مردم -1
) آنچه باطـل اسـت   17-فَیمکُثُ (رعد النَّاس عینْفَ ما أَما و جفاء فَیذْهب الزَّبد فَأَما

کف روي آب است و رفتنی است و هر چه به سود مـردم باشـد مانـدنی اسـت.     
مسلم این است که این فناء باطل و بقاء حق یک دینامیزم خودبخودي و مجرد از 
مردم ندارد. بلکه با توجه به فلسفه وجودي دین بخصوص اسالم، باید گفت کـه  

شـود.  ء باطل و بقاء حق در رابطه با آگاهی و خودآگاهی مردم مطـرح مـی  این فنا
هـاي مستضـعف در همـه    این راه، راه امام خمینی حق است و دلیل آن اقبال توده

تپد و دلیل بزرگترش (که به مصداق جاي جهان است که قلبشان با یاد خمینی می
شـناخت) مخالفـت و   هـا را بـه ضدشـان بایـد     یعرف االشیاء به اضدادها، پدیـده 

دشمنی یکپارچه همه نیروهاي طاغوتی امپریالیسم شرق و غرب صهیونیسم بـین  
مزدوران آنها در خاورمیانه و در داخل کشور که یکـی مظهـر ارتجـاعش    و الملل 

شناسـد، سـومی او را تکـه تکـه کـرده و      خواند دیگري ارتجاع ناآگاهش مـی می
دانـد و  زند، صدام کافرش مـی تیش دم میمنافقانه از دفاع از مواضع ضد امپریالیس

دارند چرا کـه چرتشـان را پـاره کـرده ولـی ایـن خلـق        مقدس مآبها دشمنش می
مسلمان و محروم ماست که در زیر بمباران شدید تبلیغاتی دشمنان او را عاشقانه 
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شناسد. او امام ماست که در پشت سر امام خود جهـانی را  ستاید و چنینش میمی
 اند؟ اند، ناآگاه شدهاختهبه لرزه اند

به هر حال ما باید مواضع بر حق امام خمینی را بـراي مـردم تشـریح کنـیم آنهـا      
ترین نیرو براي طـی ایـن مسـیر هسـتند. هیچوقـت نبایـد       ترین و نیز محقاصیل

دانـیم  خلقمان را ناآگاه حساب بکنیم و هیچوقت هم نباید از گفتن آنچه حق مـی 
ب اسـالمی مـا در ایـن اسـت کـه اسـالم خمینـی را در        ابا کنـیم موفقیـت انقـال   

چنین در خودآگاهی خود کـه دومـی مقدمـه    ها جاي دهیم و همخودآگاهی توده
هـاي  اولی است و تنها این خلق مسلمان و یکپارچه است که توان تحقـق آرمـان  

 روح خدا را دارد و هیچ حرکتی جدا از حرکت امت پیروزي در برندارد. 
آموز بعلت موقعیت خاص اجتماعی که [به] آنها یک روحیه حق دانشجو و دانش

که هنوز فطرت پاك دارند و آلوده دهد و نیز به سبب اینطلبی و آزادیخواهی می
اند. نشده "قشر دانش آموز"به منافع طبقاتی و گروهی و جاه طلبی مخصوصا در 

هـاي مشـخص از   یلترین نیروها براي یاري حق هستند. بنابراین ما باید تحلآماده
شرایط موجود، دلیل حمایـت خـود را از دولـت جمهـوري اسـالمی، اهـداف و       
مواضع خود را با بیان ساده در اختیار آنها بگذاریم. بخصوص این حقیقـت را بـه   

آموز پانزده شانزده ساله و حتی باالتر نه منافق هستند خاطر داشته باشیم که دانش
باید با آنها به مثابه اشخاص وابسته به یک جریان و نه کافرند و نه مسلمان، بلکه 

که یک اسالمی یا کفر یا نفاق برخورد کرد و منطق و مواضع را روشن کرد نه این
مارك به پیشانی آنها کوبید که بله تو منافق، تو کـافر، تـو هـم مسـلمان. حسـاب      

د. بایـد  هاي فکري را باید از اعضاء و هواداران ساده آنها جـدا کـر  رهبري جریان
هاي اجتماعی انحراف را در نظر گرفت و طریقه برخورد صحیحی بـا آنهـا   زمینه

باید پیش گرفت  و ملْهبِالَّتی جاد ین (نحل هسباید مواظـب توطئـه  125-أَح .(-
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هایی بود که چه قصدي در کار است و با کوبیـدن مـارك و دیـوار کشـیدن بـین      
ها خواهند دنبال کنند. طلبههدفهایی را میگروههاي اجتماعی در سنین پایین چه 

توانیم همـراه هـم، اسـالم    پشتوانه استقالل این مملکتند و نیروهائی هستند که می
خمینی را در جامعه عام و فراگیر بسازیم. باید یک ارتبـاط سـازنده و فعـال بـین     
 خود و آنها برقرار کنیم که رضاي خدا و رهبر و منفعت خلق محروم مسـلمان در 

هاي صادق و همکاري با آنهاست که زیرا با به پیش کشیدن طلبه رتباط استاین ا
 کرد منزوي کرد.شود آن جریان مقدس مآب را که با رژیم همکاري میمی

پاسداران بازوي مسلح انقالب اسالمی هستند باید تالش ما جهت هر چه بیشـتر  
ري غیر مکتبی و گـروه  مکتبی شدن این ارگان انجام گیرد و از هر گونه جهت گی

گرائی غیر مکتبی باید در این ارگان جلوگیري نمود و از راه یافتن هر گونه انگیزه 
غیر اسالمی در سپاه به هر قیمتی باید پرهیز کرد زیرا که صدور انقـالب در گـرو   
وجود یک سپاه مکتبی است و موجودیت انقالب اسالمی نیز در صـدور انقـالب   

 افیائی ایران است.به ماوراي مرزهاي جغر
 نیروهاي مخالف:

 "در این انقالب شیطان بزرگ آمریکاست "
  "اممن بارها خطر اسرائیل غاصب را گوشزد کرده"
 "الملل به همان اندازه دشمنیم که با آمریکا و صهیونیسمما با کمونیسم بین "
خود و  خدا نکند قبل از آنکه فرد خود را بسازد جامعه روي بدو بیاورد زیرا هم"

 امام خمینی  "کندهم جامعه را هالك می
 "منافقین از کفار بدترند "

بدیهی است که هر حرکتی مواجه با موانعی است که باید از سر راهش برداشـت.  
دار است البته نباید فراموش کرد کـه حتـی خـوردن و    البته منظورم حرکت جهت
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این را دارند که همیشه با ها سعادت خوابیدن نیز با موانعی همراه است که بعضی
موانع این دو حرکت بجنگند! ولی ما قبال گفتیم هدفمان را بیان کردیم رفـتن بـه   

تواند ایـن راه را  اي که الگویش محمد (ص) است چه کسی میسوي بنیاد جامعه
به تنهایی برود؟ باید مرغها سیمرغ شوند تا توان رسیدن بـه قلـه قـاف را داشـته     

هـا و  طلبد و دلی به وسـعت اقیـانوس  طلبد، ایمان میتقامت میباشند. این راه اس
رساند. بایـد  ایمانی به ژرفاي دریاها، سیمرغ ما را شهپر عشق و عقل به مقصد می

همیشه از ذرات طالئی نور سراغ گرفت زیرا دمی غفلت، گم کردن راه را ارمغان 
ها را بایـد  . پردهبازگشت "خویشتن"را فراموش کرد و به  "خود"دارد. آري باید 

محافظه  -مال دوستی -خودخواهی -برتري جوئی –یکی یکی باال زد. جاه طلبی 
کاري، مصالحه کاري. باید نخواست و نداشت و اگر داشت براي بخشیدن باشـد  

بـري. بایـد همیشـه    تر به پایان میتر باشی آسانزیرا که این راه را هر چه سبکبال
اي نفـاق نبـود، اگـر در    است اگر در درونـت ذره باور داشت که اصالت با درون 

وقـت   هاي قلبت هیچ جاي خالی براي محبت غیر او نبود آنوجودت، در گوشه
توانی مطمئن باشی که خودت هستی و در این آینه خدا را هـم خـواهی دیـد    می

زیرا در ازل خداوند آدم را بر خودش عرضه کرد و آنگاه از او پرسید که آیا مـن  
 اي نیست. نیستم، از خود تا خدا هیچ فاصله خداي تو

شناخت. خود، اجتماع، تاریخ و طبیعت. و معلم شهید براي انسان چهار زندان می
توانی مطمئن باشی که اگر از زندان خود رها شدي تو برادر و تو خواهر من می

 توانی بر اجتماع، تاریخ و طبیعت عصیان کنی. آنگاه می
مؤمن نیست کسی که دو روزش یکسان "ه امامت فرمود و تو خودت را بساز ک

گوید که نباید دو روزش یکسان باشد و گرنه از سنگ خارا انسان را می "باشد
 چه انتظار که فردا لعل بدخشان شود؟
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در جهان بیرون نیروهائی که در مقابل این حرکت صف خواهند کشید نیروهـایی  
تند و چه کسی است که در تـاریخ  هاي کفر و شرك هسهستند که مظاهر و جلوه

هـا،  نگاه کند و جنگ حق و باطل را، کفر و اسالم به مثابه ریشـه همـه درگیـري   
هاي جهان مظاهر کفر هستند و کـاخ کفـر بـر    مشاهده نکند؟ اکنون تمامی دولت

الملـل و  روي چهار پایـه اسـتوار اسـت: کمونیسـم بـین الملـل، امپریالیسـم بـین        
کـه بـا بتـون آرمـه مسـلح      ا. که این آخري را مثـل ایـن  هصهیونیسم و جهل توده

هـا  اند که تا حاال هیچ سالحی کارگر نشده است، به هر حال آگـاهی تـوده  ساخته
فقط در جریان یک مبارزه طوالنی و بر اساس مکتب رهائی بخـش اسـالم میسـر    

د ترین اسلحه به صحنه نبراست باید مکتب خود را و ایمان خود را به مثابه کاري
حق و باطل بیاوریم باید مکتب پیغمبر مصلح را تبلیغ کنیم تا که این پرده جهل و 
دنیا طلبی دریده شود آنگاه که ایران اسالمی ما پایگاه همه انقالبیون جهـان باشـد   

 خورشید بازهم از مشرق طلوع خواهد کرد. 
خط امـام   و آخرین سخن که ما باید دولتمان را در مسیرامام قرار دهیم. زیرا فقط

هـاي محـروم ایـن    هست که عدالت اجتماعی و انسـانی و تـاریخی بـراي تـوده    
هــاي انســانی ســرزمین، کــه در تحــت حاکمیــت نظــام طــاغوتی اکثــر خصــلت

 کند.فراموششان شده است، تامین می
باید جلو رشد اسالم شرق زده و غرب زده گرفته شود زیرا اسالم نجـات بخـش   

هایی از آن را بیرون ها قسمتاق غربیذه بسته به ماسالم اصیل است نه اسالمی ک
کـه  بکشیم و با حقوق بشر آمریکائی قاطی کنیم که بله اسالم ایـن اسـت یـا ایـن    

الرحیم شـروع کنـیم و بگـوئیم ایـن اسـت       اهللا الرحمنکاپیتال مارکس را با بسم 
ورد و خـ اسالم انقالبی نه آقایان اسالم غربی بدرد پدر کـارتر و مـادر تـاچر مـی    

اش!! فقط اسالم هاي ناپالم خلقیاسالم شرقی هم پیشکش جناب برژنف به بمب
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بینیـد کـه شـرق و غـرب     اصیل است که نجات بخش مستضعفین است مگر نمی
 عالم به مبارزه با خمینی و اسالم او قیام کرده است؟

 ها:زمینه
ري بایـد  آ .خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا، در کجا و بـه کجاسـت  

 ایم؟ در کجا هستیم؟ و به کجا خواهیم رفت؟ علی (ع)دانست که از کجا آمده
 اي جـوان  عـده  .ایـم دانیم کـه از کجـا آمـده   گفتیم که به کجا خواهیم رفت و می

 –مند و متعهد به انقالب بدون سابقه هیچ نوع کار تشـکیالتی (ایـدئولوژي   عالقه
تشکیالتی و مرام خود را در چند ورقـه  فقط اصول  ،سیاسی) شروع به کار کردیم

ذکر کردیم بعد در گرداب پراگماتیسم افتـادیم. علـت: رعایـت نکـردن حتـی آن      
اصول به جهت عدم فهـم و درك درسـت از آنهـا و نداشـتن تحلیـل از شـرایط       
مشخص آن زمان. نتیجه این شد که اگر چه کار کردیم و زیاد هم کار کردیم ولی 

و کار خوب کردن و عمل صالح انجـام دادن. بـه علـت     فرق است بین کار کردن
عدم پاي بندي به یک سري اصـول مشـخص تشـکیالتی (ایـن اصـول بـود) مـا        
نتوانستیم رشد بکنیم وانجمن تبدیل به محـل رفـت و آمـد افـراد شـد. انقـالب       

آید که براي مدت کوتاهی مـا را  فرهنگی نقطه عطفی در تاریخ انجمن بشمار می
باز هم به علت نبود یک محور سیاسی ایدئولوژیک در انجمن و  منسجم کرد ولی

عدم تبیـین درسـت حرکـت و نداشـتن تحلیـل از شـرایط روز تضـادهاي درون        
گروهی بروز کرد و طبیعی هم بود زیرا افراد انجمـن بصـورت طیـف هسـتند از     
افراد نیمه آگاه با عقاید مختلف تا افراد بی خط ولی صـادق در آن وجـود دارد و   
بدیهی است که اولین شرط تجمع و حرکت جمعی یـک گـروه اشـتراك عقایـد     

شود که روي همین نوشته یا ایدئولوژیکی و سیاسی آن است. بنابراین پیشنهاد می
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یک نوشته دیگر بحث شروع شود تا افراد انجمن با عقاید همدیگر آشـنا شـده و   
 .یک نقطه اتکائی براي شروع حرکت پیدا شود

 شود:ی که پیشنهاد میاصول تشکیالت 
 -3هـیچکس حـق نـدارد تهمـت بزنـد.       -2هیچ کس حق ندارد غیبت کند.  -1

شورا به صورت راي  -4اختالف بین افراد به شوراي مرکزي انجمن رجوع شود. 
شورا  -5کند. ها را خود انتخاب میشود و بعدا سرپرست کمیتهمخفی انتخاب می

کنـد.  د کارت انجمن برایش صادر مـی به هر کس که شرایط مشخص را در او دی
تواند افراد را با ذکر شورا می -7هیچکس نباید از دستور شورا سرپیچی کند.  -6

 .... -8دلیل با موافقت جمع اخراج کند. 



 ــــــــــــــــــــــــــ تکسوار  ــــــــــــــــــــــــ 140

 ي آزادي بوکانبه بهانه
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 هـا بـا نـام   از شروع انقالب، مناطق کردنشین در آتش جنگ داخلی که گروهـک 
سوزد و خلق کرد، معصومانه سنگینی بار این توطئـه  اند میخلق کرد براه انداخته

-بر دوش مـی  -هاستکه شگرد کهنه آمریکا براي به سازش کشیدن انقالب –را 

چنان کردها در مصائب ناشی از جنگ سـهم بزرگـی   کشد. با شروع جنگ نیز هم
کشـیده طـی   ن مـردم سـتم  ها، بخشی از رنجی است که ایـ ي ایناند و همهداشته

هاي مختلف در روز روزِ تاریخ مصیبت بار خویش تحمـل  سالیان دراز و به بهانه
هاي الیگـودرز  اند. این رنج، نقش چهره همه محرومان کشورمان را از آباديکرده

تا روستاهاي جنوب خراسـان و از دهـات کردنشـین تـا سـواحل تفتیـده اسـتان        
اند. از روسـتاهاي  ج را چه عادالنه! قسمت کردهساحلی است و براستی که این رن

آید، این است که به غیـر از  اي که در ذهنت میگذري، اولین مسألهقائنات که می
ســنگ چــه چیــزي در اینجــا بــراي خــوردن وجــود دارد؟ در آنجــا درد و رنــج 

شکافد و خـون دل روستانشـینان، بـذر امیـد را     محرومیت دل سخت زمین را می
بینـی کـه گـاه    خیز، مید. در مناطقی از کردستان؛ این سرزمین حاصلکنبارور می

شـان را پـر   روند. تا کـوزه روستائیان براي آوردن آب آشامیدنی دو ساعت راه می
هـاي مـریض،   کنند و در بعضی دهات لرستان در زمستان تنها درمان بـراي بچـه  

 مرگ است. 
محرومیـت را   ،این ملت اینبراستی که رنج عادالنه قسمت شده است. خائنین به 

در کردستان بهانه قرار دادند تا میان برادران شیعه و سنی آتش افروزي کنند، آنها 
هاي آمریکا بـراي  در پوشش خودمختاري براي دشمنی با جمهوري اسالمی طرح

 به بن بست کشاندن انقالب را به اجرا درآوردند. 
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دیگر نیز به کار گرفته بود تصور آمریکا که پیش از آن این شگرد را در کشورهاي 
توانـد عملـی   هاي خود را در شرایط ایران پس از انقالب نیز میکرد که برنامهمی

ها براي رام کردن دولـت آن کشـور، آمریکـا    سازد. در عراق، بعد از کودتاي بعثی
الخره امریکا توانست رژیم امسئله خود مختاري کردستان عراق را پیش کشید و ب

ر را به تمکین در برابر منافع خـود وادار و سـرانجام جنایتکـاري چـون     البکحسن
 صدام را سر کار بیاورد که همه از احواالت او آگاهند.

پس از آنکه عراق به تیوالت غرب پیوست و در بغداد بنام عمو سام سکه زدنـد.  
حمایت شاه از شورشیان وابسته قطع شـد، رهبـران آنهـا بـه زیـر سـایه اربابـان        

دفاع در مقابل بعثیان بر جا ماندنـد.  تند و آنهایی که فریب خورده بودند، بیگریخ
اي است که به بهاي خون فرزندان بسیاري از کردسـتان عـراق بدسـت    این تجربه

دهنـد کـه   آمده است که: ایادي امپریالیسم براي خودمختاري تا آنجـا شـعار مـی   
تر. هنوز یکمـاه از پیـروزي   مستمسکی براي تضمین منافع اربابشان باشد و نه بیش

انقالب اسالمی نگذشته بود که همین نقشه آمریکا در ایران دنبال شد و دو سال و 
نیم است که در کش و قوس و اوج و حضیض است. در آغاز این بـازي خـونین   
امپریالیسم را بیشتر از همه کسانی دامن زدند که ذهن علیلشـان پـر از شـعارهاي    

ها چه فریب خورده و رسوا به مطامع آمریکـا تـن دادنـد.    بود. آن »ضد آمریکایی«
پس از آنها کسانی صحنه گردان این فاجعه شدند که در وابسـتگی مسـتقیم آنهـا    
براي امپریالیسم شکی، نیست. آیا این مزدوران خواهند توانسـت ملـت مـا را بـه     

بـود.  » هرگـز «سازش با آمریکا بکشانند؟ از همان روزنخست جواب ایـن سـوال   
 57لت ایران با دو سال و نیم مقاومت پس از پیروزي و آنهمه ایثار قبل از بهمن م

اش به قیمت خون عزیزترین فرزندانش پاسداري کـرده و خواهـد   از انقالب الهی
کرد و ایادي آمریکا در کردستان که دو سه نفس بیشتر از عمرشان نمانـده اسـت   
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خوردگـان در اندیشـه بهشـت    زينخواهند توانست که او را به زانو درآورنـد. بـا  
انـد،  هاي تبلیغـاتی سـپاه در کردسـتان، برایشـان ترسـیم کـرده      دروغینی که شبکه

شـان را در آتشـی کـه توسـط     کوشند تا سـرزمین و مـردم رنجدیـده   همچنان می
امپریالیسم افروخته شده اسـت، بسـوزانند و بـارش رحمـت ایمـان و بـرادري و       

رزه مردم مسلمان ایران براي همه جهـان اسـت، از   ها مبابرابري را که ارمغان سال
 لبان تشنه خلق محروم کرد، دریغ دارند. 

اکنون ایادي آمریکا در کردستان و نواحی کردنشین آذربایجـان غربـی سـنگر بـه     
االسـف ایـن   نشـینند و مـع  سنگر در مقابل هجوم انقالبی ارتش اسالم عقـب مـی  

اند. آنها چـه  ورده خلق کرد، ساختهخیانت پیشگان سنگرهایشان را با تن زخم خ
گریزند. برادران اهل کرد و اهل سنت ما، داغدار رسوا تا زیر سایه لرزان صدام می

از دو سال و نیم جنایت مزدوران آمریکا و سوگوار از شهادت عزیزانشان و مرگ 
خویشانشان که جذب تبلیغات امپریالیسم شدند. پریروز فصـل جدیـدي را آغـاز    

بـراي   58لی که طراوت آن را در مهربانی پیامی کـه اماممـان در آبـان    کردند، فص
تـوان یافـت. پریـروز بوکـان، آخـرین پایگـاه       برادران مسلمان کرد فرستادند مـی 

ها پس از دو سال و نیم اسارت آزاد شد. در این شرایط سـخت جنگـی،   دمکرات
آور چهـره  این فتح بزرگ جز با همت هموطنان کرد، میسر نبود. ایـن همـت یـاد   

مصمم برادران شهید جهاد سازندگی و سپاه است که چه عاشقانه براي خدمت به 
دهنـدگان  خلق، به مناطق کردنشین شتافتند و چه غریبانه جان باختند. هنوز ادامـه 

راه این شهیدان در این مناطق هستند و همچنـان مصـمم بـه یـاري همـت واالي      
، فصلی که با شکست جبهه آمریکا برادران کردشان خواهند شتافت و فصل جدید

 در کردستان آغاز شده است را جشن خواهند گرفت. 
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 انکار آفتاب
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

خدا را شکر که یکی دیگر از فرازهاي انقالب اسالمی با پیروزي درخشـان امـت   
-رزمنده و همیشه در صحنه طی شد و رئیس جمهوري منتخب مردم اکنـون مـی  

هـاي کشـور را بـر دوش    ترین مسـئولیت یذ امام امت یکی از حساسرود تا با تنف
بگیرد. خدا را شکر که رأي قاطع ملت در انتخاب ریاسـت جمهـوري دیگـر بـار     
نشان داد که مردمی که براي اعتالي کلمه توحید بپاخاستند و با شور و ایمان تک 

فـراز آنهـا   تک مواضع و سنگرهاي اهریمنان را فتح کردند و پرچم اسـالم را بـر   
افراشته ساختند، اکنون نیز با همان شور و با همان عالقه به حفـظ مواضـع خـود    

پردازند و هر لحظه آماده دفاع از سـنگر جمهـوري اسـالمی در برابـر تهـاجم      می
کرد با انواع فشارهائی که از خارج و داخل دشمنان هستند. ضد انقالب تصور می

توانـد مـردم را بتـدریج از    اخته است میبر نظام مردمی جمهوري اسالمی وارد س
هاي اجتماعی و سیاسی دور کنـد و آنـان را نسـبت بـه نظـام برخاسـته از       صحنه

جوشش خون صدها هزار شهید دلسـرد و بـدبین سـازند. ترورهـاي پـی در پـی       
هاي اسالمی و انقالبی و افراد متقی و پرهیزگار و پرکـار و پـر تـالش،    شخصیت

درون کشور، براه انداختن تظاهرات خیابانی و همه همـه  دامن زدن به اغتشاشات 
بخشهایی از این توطئه حساب شده بودند. خدا را شکر که ملت بـاز بـه دشـمن    

 سیلی زد و قلب او را نشانه گرفت. 
گاهش پس از توکل بر خدا نیروي عظیم مردم اسـت و مـادام   انقالب ما تنها تکیه

ترسد. خدا را شکر که مردم بیـدار  یز نمیکه این نیرو را پشت سر دارد از هیچ چ
ما نشان دادند. در برابر امواج شکننده حوادث و در فـراغ عزیزتـرین عزیزانشـان    

شود و بـر دفـاع از حـریم کشـور     تر میتر و راسختر و بیدارتر و محکمتنها قوي
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گویـد:  کنند. وقتـی امـام مـی   تر اصرار میهاي سنگینخویش و پذیرش مسئولیت
دهد و در پی دلداري دادن به هیچ کس شود! شعار نمیملت ما بیدارتر میبکشید 

ترین و نماید. این عبارت ساده، عمیقنیست. امام ما تنها واقعیتی عریان را بیان می
تـوان از تـأثیر ایـن ترورهـا بـر سرنوشـت       ترین  تحلیلی است که میواقعگرایانه

گیز است. دیگر اکنون بر همگان سیاسی یک ملت ارائه کرد. براستی که شگفت ان
هـا پـس از شـهادت    روشن است که همبستگی مردم و فشرده شـدن صـفوف آن  

کـه برخاسـته از عمـق باورداشـت      آوائـی ها بیشتر شد و محصول این همبهشتی
-مکتبی مردم بود رأي قاطع و دندان شکنی گردید که امت در پاسخگوئی به یاوه

گذشته ریاست جمهوري بـه آنـان داده و بـرادر    هاي معاندان در انتخابات سرائی
شهیدمان رجائی را به سمت ریاست جمهوري برگزید. پس از آن نیز وقتی دو تن 

گزاران بـه مکتـب و کشـور در آتـش     ترین خدمتترین و صدیقاز بهترین و پاك
خشم آمریکا نسبت به این مـردم بپاخاسـته سـوختند و شـهید شـدند، محصـول       

گوي استکبار جهـانی  زیز مشت محکم دیگري بر دهان یاوهمبارك خون آن دو ع
شد. اگر چه رجائی رفت اما یاري دیگر از تبار حسینیان پرچم را بر دوش گرفت 
و امت با رأي قاطع خویش با وي میثاق همراهی و همرزمی بست. در انتخابـات  

 که در دفعـات گذشـته بواسـطه   دهم مهر بخوبی آشکار بود که بسیاري از کسانی
ابهاماتی  که در ذهن خویش داشتند، در انتخابات شرکت نجسته بودند، ایـن بـار   

رونـد و رأي همـدلی   هـا مـی  فعاالنه براي تعیین سرنوشت خـویش بپـاي حـوزه   
هاي عینی زیادي اندازند. نمونهخویش با نظام جمهوري اسالمی را به صندوق می

ده دلبستگی مردم اسـت بـه   گونه افراد دیده شده است نشان دهنکه از شرکت این
نظامی که از میان آتش و خون برخاسته است. ملـت مـا راه رسـتگاري انسـانیت     

 دربند را یافته است.
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***** 
فـروردین   12اگر روزي تحلیل منافقان بر آن بود که در هر انتخابات از رفراندوم 

این گرفته تا انتخاب اولین رئیس جمهور آراء رو به کـاهش گـذارده اسـت. بنـابر    
رود. اکنون بجاست که آنها چشـم بـاز   جمهوري اسالمی رو به ضعف و زوال می

اند و عزیزان ملـت را از او  کنند و ببینند که از وقتی پاي در راه ابن ملجم گذارده
روند و آنها روز به تر از پیش به استقبال انتخابات میاند مردم هر بار مشتاقگرفته

دهند و سـیل خروشـان امـت حـزب اهللا     دست می روز پایگاه خویش را بیشتر از
کنـد و جانیـان را از   اند را نیـز فـتح مـی   هائی که آنان در آن خزیدهآخرین دخمه

سپرد. حرکت سـریع انقـالب بـا    دست عدالت میکشد و بهها بیرون میگاهمخفی
ها و تقوائی که در بافت آن بـه کـار رفتـه اسـت چنـان      ها و خلوصتکیه بر پاکی

تازد که پشت دشمنان این حرکت خدائی را به لـرزه انداختـه   کانه به پیش میبابی
هاي حکومت جمهوري اسالمی که بر خواست اراده ملت استوار است، است. پایه

-یابد. وزارتشود و روال سالم و پر تحرك خویش را میتر میهر روز مستحکم

نها زدوده شده اسـت بـه   هاي ما اینک که بسیاري از مظاهر فساد گذشته از آخانه
رونـد و  گیـري در محـل خـویش مـی    جـاي  آرامی اما با خطی روشن بـه سـمت  

خورد. وزارت بازرگـانی تـازه   ها به چشم میگیري در اکثر آنهاي چشمپیشرفت
چشد. وزرات خارجه چند ماهی اسـت کـه بـاالخره    دارد طعم وزیر داشتن را می

ه است. کاري که در این مدت کوتاه در معنی شعار (نه شرقی، نه غربی) را فهمید
را خالصـه  وزارت نفت شده است بزرگتر از آن است که بتوان در چند جملـه آن 

کرد، کارنامه وزارت آموزش و پرورش در طـی چنـد مـدت کوتـاه اخیـر واقعـا       
هـا نیـز وضـعیتی مشـابه دارنـد.      خانـه خواندنی و امید بخش است. دیگر وزارت

ها که همان میدان نبرد حق علیـه  ه اینک از بهترین غربالنیروهاي رزمنده اسالم ک
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-پارچگی و انسجام پیش مـی اند. با گامهاي بلند به سوي یکباطل است، گذشته

گیرنـد و  هـا قـرار مـی   روند و همچون بازوي قدرتمند در اختیـار حرکـت تـوده   
اند هنـوز بـه حرکـت خـود بـا شـتابی       نهادهاي انقالب که از متن مردم جوشیده

دهند. دشمنان چه بخواهند و چه نخواهند جمهوري اسالمی بـه  ایسته ادامه میش
درخشـد و  رود، این واقعیتی است که چون آفتاب میسوي قوام و کمال پیش می

 توان در میانه ظهر مرتکب شد. ترین گناهی است که میانکار آفتاب نابخشودنی
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 دو یار باوفاي امام
 الرحیم الرحمن اهللابسم 

هاي نبرد با باهنر هر دو شهیدي هستند که با هم در جبهه يقاي رجائی و آقاآ
 .»(ره)امام خمینی«اند رزم بودهقدرت فاسد هم جنگ و هم

گداز رئیس جمهـوري مکتبـی و نخسـت    روز است که از شهادت جان 40قریب 
گذرد. دشـمنان انقـالب اسـالمی و ایـادي     وزیر محبوب، دو یار با وفاي امام می

توانند ملت سخت کوش ما را پندارند که با شهادت این دو عزیز میاخلیشان مید
خوار باز دارند و انقالب ما را به نابودي بکشـانند،  هاي جهاناز مقابله با ابرقدرت

لکن دیدند ملت یکپارچه ایران با شرکت خود در انتخابات پشتیبانی مجدد خـود  
 نمود.  را از جمهوري اسالمی و امام امت اعالم

دارند ها و باهنرها را در کشور خویش نداریم ملت ما اعالم میامروز که رجائی
که انقالب ما قائم به فرد نیست. و راه خود را یافته و حتی اگر یک میلیون از 

 ملت ما نیز بمانند این راه را ادامه خواهند داد. 
مردم اسـت و مـادام   گاهش پس از توکل بر خدا نیروي عظیم انقالب ما تنها تکیه

ترسد. خـدا را شـکر کـه مـردم     که این نیرو را پشت سر دارد از هیچ چیزي نمی
بیدار ما نشـان دادنـد. در برابـر امـواج شـکننده حـوادث و در فـراغ عزیزتـرین         

شود و بر دفاع از حریم تر میتر و راسختر و بیدارتر و محکمعزیزانشان تنها قوي
کننـد. وقتـی امـام    تـر اصـرار مـی   هاي سـنگین کشور خویش و پذیرش مسئولیت

دهد و در پی دلداري دادن شعار نمی »شودبکشید ما را ملت بیدارتر می«گوید: می
نماید. این عبارت ساده، به هیچ کس نیست. امام ما تنها واقعیتی عریان را بیان می

ورهـا بـر   تـوان از تـاثیر ایـن تر   ترین تحلیلی است که میگرایانهترین، واقععمیق
انگیز است. دیگر اکنـون  سرنوشت سیاسی یک امت ارائه کرد. براستی که شگفت
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هـا پـس از   بر همگان روشن است که همبستگی مردم و فشرده شدن صـفوف آن 
آوایـی کـه برخاسـته از    ها و باهنرها بیشتر شد و محصول این هـم شهادت رجائی

نی گردید، کـه امـت در   عمق باورداشت مکتبی مردم بود، رأي قاطع و دندان شک
سرائی مزدوران در انتخابات گذشته ریاست جمهوري به آنـان  گوئی به یاوهپاسخ

داد و برادر شهیدمان رجائی را به سمت ریاست جمهوري برگزید. پس از آن نیز 
ترین خدمتگزاران به مکتب و کشـور  ترین و صدیقوقتی دو تن از بهترین و پاك

ایـن مـردم بپاخاسـته سـوختند و شـهید شـدند،        در آتش خشم آمریکا نسبت به
گـوئی  محصول مبارك خون آن دو عزیز مشـت محکـم دیگـري بـر دهـان یـاوه      

استکبار جهانی شد. اگر چه رجائی رفت، اما یار دیگري از تبار حسینیان پرچم را 
بر دوش گرفت و امت با رأي قاطع خویش بـا وي میثـاق همراهـی و همرزمـی     

مهر بخوبی آشـکار بـود کـه بسـیاري از کسـانی کـه در        بست. در انتخابات دهم
دفعات گذشته بواسطه ابهاماتی که در ذهن خویش داشتند، در انتخابـات شـرکت   

ها همـه محصـول پـاك    ها رفتند. ایننجسته بودند، این بار فعاالنه به پاي صندوق
خون این دو عزیز از دست رفته و عمق سخن امام است. ملت ما صراط مسـتقیم  

باز یافته و به رهبري امام امت با تکیه بر نیروي الهی خویش این راه [را] ادامه  را
 خواهند [داد] تا انقالب خمینی را به انقالب مهدي (عج) متصل نماید. 
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 پیرامون شهادت عده اي از فرماندهان نظامی
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

میدوارم که قواي مسلح با مهیا هستیم که تمام توطئه را خنثی کنیم. ا ]ما[شما و
ها را از کشور خودشان برانند و اسالم ها را و این بازیخوردهتمام توان این انگل

 را تقویت کنند. (امام خمینی)
انجمن اسالمی شهادت پر افتخار فرماندهان نظـامی کـه خـون پاکشـان یقینـا در      

ئی نقـش  شکوفائی انقالب عظیم اسالمی و معرفی چهره خبیث مـزدوران آمریکـا  
عصـر(ع) و  تسلیت و تبریکات صـمیمانه خـویش بـر ولـی    ، بزرگ خواهد داشت

نایب بر حقش امام امت و به ملت شهید پرور و قهرمان ایران بـه ویـژه خـانواده    
 نماید. دار این عزیزان به خون خفته عرض میداغ

ب را باري عزیزان در سانحه هوائی دیروز، ملت عزیز ما چند تن از فرزندان انقال
تیمسار فالحی و تیمسار فکور و چند تن دیگر را. و  ،از دست داد سرهنگ نامجو

ها رفتند سرداران دیگري پرچم انقالب را بـر  دارد اگر ایناکنون ملت ما اعالم می
 خواهند گرفت و به میدان مبارزه پا خواهند گذاشت. 

ر نارنجـک یـک   و همزمان با سالگرد شهادت امام محمد جواد (ع) بر اثـر انفجـا  
جوانمرد فاضل، عالم مجاهد، استاد حجت االسالم  هاشمی نژاد شهید شد.  ،منافق

آقاي هاشمی نژاد در راه مبارزه از همان گامهاي نخست طعم تلخ آزار و تعقیـب  
رفـت تـاثیري   طور که انتظار مـی و زندان رژیم را چشید و لیکن این زجرها همان

تـوان در  سـتوارتر کنـد. ایـن واقعیـت را مـی     نبخشید جز آنکه او را در راهـش ا 
هاي پس از زندان آن بزرگوار بوضوح مشـاهده کـرد و حـال منـافقی بـه      فعالیت

دانـد کـه شـهادت در    رساند. ایـن منـافق نمـی   دستور اربابش او را به شهادت می
داند که در اسالم شـهادت بـه معنـاي تزریـق     فلسفه ما معنی دیگري دارد، او نمی
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کـرد. آري عزیـزان،   دانست این کارهـا را نمـی  جامعه است. اگر می خون بر پیکر
نژاد و چند تن از فرماندهان نظامی شهید شدند و خونشان ضامن استمرار هاشمی

 انقالب و حفظ خون شهیدان شد. 
تو هم باید راي بدهی ایـن  انتخابات است. به فرموده امام ( تذکر دیگردر رابطه با

اندازید تیري ادران هر یک رأي که شما به صندوق مییک تکلیف الهی است). بر
زنید. فردا روز جمعـه دهـم مهرمـاه از ایـام اهللا اسـت بـه روز       بر قلب دشمن می

خدایی ارج نهید و در انتخابات شرکت کنید. به پاسداري رأي دهید کـه پاسـدار   
ارزشهاي انقالب باشـد. و ارزشـهاي ایـن ملـت را بشناسـد و بـه آن وفـا کنـد.         

هـاي پـر روح، پاسـداري کـه بـا      فرزند سحرگاه ،سداري که فرزند مسجد باشدپا
تزویر دشمن آشنا باشد. از شرق و غرب نترسد. به چپ و راست نغلطد. از طائفه 

 (من) ها نباشد و چون سرو رشید باشد. پاسداري که بداند و بتواند.
سئولیتی بـزرگ  روید. ماي آنهائی که روز دهم مهرماه به پاي صندوقهاي رأي می

کنیم براي مبارزه با استکبار جهانی و بـا  بر دوش شما است. ما بار دیگر اعالم می
آزادي و جمهـوري اسـالمی مـا بـه فرزنـد       -شرق و غرب و براي حفظ استقالل

مجلس و مقلد امام و امام جمعه تهـران و کاندیـداي حـزب اهللا حجـت االسـالم      
 او ضامن تداوم انقالب خواهیم بود. دهیم زیرا با انتخاب خامنه اي رأي می

 اي جند اهللا             کاندیداي حزب اهللا خامنه
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 جنگید؟ها با کی میاي بدبخت
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

از هـواداران سـازمان    -این گریخته از خشم خلـق  –در آستانه انتخابات، رجوي 
طئه کنند و نتخابات توتر، بر علیه این ا اش خواست که هر چه گستردهضد خلقی

هاي امپریالیسم امیدوار بود که با انعکاس این خواهش ضد مردمی در خبر گزاري
هـاي عاشـق انقـالب در انتخابـات کاسـته      و ایجاد رعب، از حضور میلیونی توده

تـر از  عاشـق  »خلق«میلیون رأي متحقق خواهد شد. ولی  3خواهد شد. و رویاي 
خـواران  امـانش بـر علیـه جهـان    ي براي مبارزه بیدارپیش به صحنه آمد و پرچم
منـافقین از خـویش،   » قهـرآیین «هـاي  اعتنا به جنایتبرگزید و بدون هراس و بی

اش را به سنگرهاي دفاع از منافع محرومان فرستاد. حضور فعال و مدافعین واقعی
مشتاق مردم بار دیگر نشان داد که جمهـوري اسـالمی ایـران بـه عنـوان یکـی از       

هاي داخلی و خارجی قاطعانه ترین کشورهاي جهان با مبارزه برعلیه توطئهثباتبا
دریغ مردم دهد. این ثبات که تنها تضمین آن حمایت بیاش ادامه میبه راه انقالبی

هـا  خوردگانش بوده اسـت و آن از انقالب است همیشه خار چشم آمریکا و بازي
کر آن شـوند تـا همـواره تـوجیهی بـراي      اي که شده مناند که به هر بهانهخواسته

هـا را  توطئه بر علیه جمهوري اسالمی داشته باشند ولی همیشه مـردم ایـن بهانـه   
اند و در این میان روسیاهی از آن کسانی اسـت کـه سـر در گـل فـرو      رسوا کرده

 نامند.گناه را دفاع از خلق میشرمانه کشتن مردم بیاند و بیکرده
صـدر از کانـال توالـت و هواپیمـا،     اشان همراه با بنییفههمین روزي که بزرگ طا

هفته دیگـر مـردم بـا سـالم و     گفتند که یکنه به پاریس گریخت، ابلهانه میاحقیر
وزیـري  صلوات و سوت و هـورا، او را برخواهنـد گردانـد و بـر تخـت نخسـت      

ان و خواهند نشاند. در راه کسب تخت با بختیار و اویسی و امینی و آریانا و دیگر
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تواننـد  ها روي هم ریخته و سـعی کردنـد تـا آنجـایی کـه مـی      خلق طرفداران آن
تـر  مسئولین مملکتی را شهید کنند، شاید راه براي آمدن آنها باز باشد ولی راسـخ 

شـان را بـه آنهـا شناسـاند. آنهـا روز      شدن ملت در دشمنی با آنها دشمنان واقعی
اراده کادر مرکـزي  هاي بی. آلتانتخابات براي شکستن صفوف مردم بسیج شدند

داري وابسته را کنند طرفداران سرمایهها شهید میخوارج چه کسانی را در خیابان
داران وطنی؟ اگر دشمنان آنها این گروه هستند پـس چـرا از   یا نمایندگان سرمایه

آباد یا سه راه اند؟ چرا یکدفعه در میدان شوش، نازيترس خشم مردم پنهان شده
کنند؟ مگر نه این است که در این مناطق حضور خلق بیشـتر  تظاهرات نمیآذري 

اید و هاي تیمی در الکتان فرو رفتهها بگوئید که چرا در خانهاست. به آن بدبخت
 آئید. تنها براي کشتار مردم است؟اگر گاه گاه بیرون می

تجمل از آنها بپرسید که شهید رجائی از کدام طبقه بود؟ سر کدام سفره پر 
-دانند که او چگونه زیست و چه سالهاي درازي را در زنداننشست؟ آیا آنها نمی

ها زجر کشید؟ از آنها بپرسید که بهشتی مظلوم چقدر ثروت داشت؟ و چه کسی 
نژاد چندبار ها را براي یک لحظه آسایش دهقانان بجان خرید. هاشمیزهر تهمت

اند؟ از آنها مجاهدین او را لو داده به زندان رفت و چند بار مرتبطین با سازمان
 بپرسید مردم در انتخابات به چه کسانی رأي دادند و چرا؟ 

چه کسانی همسنگر با شما، دشمن جمهوري اسالمی ایران هستند و تلقی آمریکا 
از عداوت شما با جمهوري اسالمی چیست؟ شما به پشتیبانی از چه کسانی و بـر  

انتخابات از پـاریس پیـام دریافـت کردیـد؟ چـه      علیه چه کسانی براي برهم زدن 
درصدي از مردم محالت فقیر نشین در انتخابات شرکت کردند و چقدر از مـردم  

 محالت اعیان نشین؟ روستائیان چه طور؟ 
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دانسـتند تنهـا جلـوي بوتیـک     دانند. اگـر نمـی  آنها پاسخ تمام این سواالت را می
هاي وحشتتان بیرون هر بار از خانه کردند. اي شمائی کهتظاهرات نمی »نازنازي«

آئید بر علیه مردمی که درد و رنج و محرومیت آنها را در دشمنی با ابرقـدرتها  می
سخت مصمم ساخته است و حتی آمریکا که رهبران شـما بـازیخورده او هسـتند    

چشم باز کنید و ببینیـد   -کنید؟ نتوانسته است آنها را از میان بدر کند. خروج می
هـاي علمـی! شـما در انتخابـات شـرکت      ر مردم با تخلف از همه تحلیلکه چطو

هـاي مرصـوص   شان از تـرور ناجوانمردانـه عزیزشـان را در صـف    کردند و کینه
انـد،  متشکل نمودند. کسانی کـه تـاکنون بدسـت جنایـت بـار شـما شـهید شـده        

ین همـ  اند و ملت بههاي این مردم بودهطرفداران واقعی و زبان گویاي محرومیت
کار آورد. شما نیز به همین جرم آنها را به شهادت رساندید. اي دلیل آنها را بر سر

فریب خوردگان! یکبار هم که شده از مسئولتان سؤال کنید. آنهائی را که چماقدار 
از کدام طبقه هستند و چطور شده است که ایـن   ،نامندو حزب اللهی و فاالنژ می

از سرگروهتان بخواهید یکبار هم کـه شـده   یستند؟دارها ندفعه چماقدارها، سرمایه
صدایشان بگوش مردم فقیر براي تظاهرات در محالت فقیرنشین برنامه بریزید تا 

-دانند و براي بـراه آوردن سـرمایه  حتما محرومان همه حرفهاتان را میهم برسد 

تکـه  ترسید دستهاي پینه بسته تکـه  کنید!! یا میداران در باالي شهر تظاهرات می
 تان کنند؟

هـاي سـازمان جـزو کسـانی هسـتند کـه طعـم        راستی چند درصد از تشـکیالتی 
دفعـه از   یـک  ؟هاي شما کـدام طـرف شـهر اسـت    اند؟ خانهگرسنگی را چشیده

هاي تیمـی آنجـائی هسـتند کـه تـا چهـل       تان سؤال کنید که چرا همه خانهسرتیم
-که قبل از انقالب خانـه  همسایه از چهار طرف، آدم فقیر نیست و از آنها بپرسید

شـعارهاي   ؟هاي مسلح در چه منـاطقی بـوده اسـت   هاي تیمی گروهها و سازمان
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تـر  سازمان در کجا بیشتر وجود دارد و براي کدام گروه مردم این شعارها جالـب 
 است؟

اید، بـا کشـتن عزیـزان مـردم، از کـدام خلـق دفـاع        شما که خنجر به کف گرفته
ستند که صد در صدشان در جنوب شهرها و روستاها هائی هکنید؟ مردم همانمی

کنند و این چنین استواري عزمشان را در دفاع از انقالب، در انتخابات شرکت می
 نمایند. ثابت می
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 توان انقالب اسالمی را از میان برداشت؟چگونه می
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

هاي اسالمی در ارزش واقعیت این است و جز این نیست که رمز پیروزي انقالب
ناب و مقدسی بود که ملت مسلمان ایران براي احیا و پاسداري از آنها قیام کرد و 

المللی نیز اکنون کم و بـیش ایـن رمـز را دانسـته     شواهد حاکی است که کفر بین
را در  »اقبـال «هاي است. اگر اندکی تتبع کنیم که به چه دلیل رادیو آمریکا اندیشه

کنـد و  کشد و با لحنی ظاهرا علمی آنها را مسخره میبه بحث می هاي خودبرنامه
پرست و خرافاتی معرفی نماید را یک شخصیت کهنه »مودودي«چرا سعی دارد تا 

و پافشاري بر روي اعتقادات اسالمی را تعصب بخواند و شیخ فضل اهللا نوري را 
ر سیاسـت خصـمانه   تري از تحوالتی کـه د به سیماي واقعی ،گیردبه باد انتقاد می

غرب براي جلوگیري از گسترش موج انقالب اسالمی به وجود آمده است دست 
گذرد، چرا باید به مسخره از مرگش می ]هاسال[پیدا خواهیم کرد. اقبال که اکنون 

زدگی و گرفته شود؟ آیا دلیل این امر جز آن است که او مردم را به تبري از غرب
-ارزشهائی که قرنهاست در میان کتابها دفن شـده بازگشت به خویشتن اسالمی و 

کرد؟ گناه مودودي چه بود؟ آیا جز آنکه او براي پیروانش از اسالم اند دعوت می
خواند و با صداي رسا فریاد گفت و آنها را براي استقرار حق و عدالت فرا میمی
زد که در غـرب خبـري نیسـت؟ گنـاه نابخشـودنی شـیخ فضـل اهللا در نظـر         می
ها آنست که او حاضر شد باالي دار برود. اما زیر بیرق یک کشور بیگانه یکائیآمر

نرود. گناه او آنست که آزادگی و استقالل طلبی را به عنـوان یـک ارزش مطـرح    
است. شجره طیبـه جمهـوري اسـالمی کـه خارچشـم چپـاولگران اسـت         ]کرده[

در  »سـید جمـال  «اي است که یک قرن پیش از ایـن  ي باروري دانهنخستین ثمره
جهان اسالم کاشت و البته آخرین آنها نیست. جمهوري اسالمی محصـول سـالها   
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جوشش خون آزادي مردي چون شیخ فضل اهللا است. و جمهوري اسالمی تبلـور  
عینی نیمه الهی انسان و تجسم ارزشهائی است که تمام انبیاء و صـالحان و ابـرار   

بایـدها و  «اند. بخاطر همین ارزشـها و  ها فدیه دادهخون خود را براي پایداري آن
کنـد و در تمـام   است که این امـت آگـاه هیچگـاه صـحنه را تـرك نمـی       »نبایدها

شـود و در جسـتجوي   سنگرهاي دفاع از انقالب اسـالمی یکپارچـه حاضـر مـی    
رود و هـاي راي مـی  پاسداري براي این ارزشهاست کـه ملـت بـه پـاي صـندوق     

ــی   ــاب م ــود را انتخ ــدین خ ــد.معتم ــاي     کن ــه آق ــت ب ــرد! مل ــد ک ــتباه نبای  اش
اي رأي پایبنـدي ایـن   میلیـون برگـه   16میلیون رأي داد. آن  16اي نبود که خامنه

اي در طول زندگی خود نشان داده است که مردم به ارزشهائی بود که آقاي خامنه
ها حراست کند. و اشتباه نبایـد کـرد. پریـروز امـام حکـم ریاسـت       تواند از آنمی

اي را تنفیذ نکردند. این ارزشها بودند که دیروز توسط رهبر قاي خامنهجمهوري آ
 انقالب مجددا در شریانهاي این جمهوري نفوذ پیدا نمودند. 
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 هاي روزانهیاداشت
 

 بسمه تعالی
 1361بهمن ماه  9 

بـی   -بـی شخصـیتی واقعـی    –سوال: چه ارتباطی بین شخصیت کاذب سـاختن  
که در مورد یک مسـلمان یـک خـود متکـی بـر خـدا       ایمانی و عدم اتکا به خود 

 هست؟  ،خواهد بود
 براي جواب سؤال نمودهاي این مشخصه را ذکر کنید؟

الواقـع از خـودش یـک    شخص مسلمان نیست و فـی  -الف شخصیت کاذب -1
ساخت فکري ندارد یعنی به یک اصول فکري که دقیقا به آن ایمان داشـته باشـد   

علت این تزلزل؟ علت  ،به همه افکار تزلزل دارد در دلش نسبت -کندتبعیت نمی
اي از افکار و اصول مغزش انباشته -این است که به آن اصول و افکار ایمان ندارد

گوناگون است و به تبع آن از اخالق و رفتار گوناگون که به تناسب محیط ظهـور  
 یابد (شخصیت کاذب) می

یت فـردي فـرد   یعنی شخصیت کاذب شخصیت اجتمـاعی فـرد اسـت و شخصـ    
شخصیت واقعی اوست و چون شخصیت اجتماعی بنایش بـر شخصـیت فـردي    

ریشـه اسـت نتیجتـاً شخصـیت اجتمـاعی      است و شخصیت فـردي شـخص بـی   
(شخصیت کاذب) او نیز هر آن در حال فرو ریختن است این است کـه شـخص   

شود و قضاوت مردم در باره خود (افکار عمومی) دچار یک نوع خود کم بینی می
 شمارد و اطمینان ....را مهم می
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 تو در اول سر و جان باختی اندر ره عشق              ∗
 تا بدانند خالیق که فنا شرط بقاست      
 جمال یار نه چشم است و زلف و عارض و خال       ∗

 هزار نکته در این کار با دلدار است
 ).الدنیا منتهی بصراالعمی الیبصر مما ورائها یشأ      علی (ع ∗
 شبان وادي ایمن گهی رسد به مراد              ∗

 که هفت سال به جان خدمت شعیب کند
 رب ال تکلنی الی نفسی طرفۀ عین ابدا ∗

بقره  – 18-19آیه  59سوره  –در مورد عهد و پیمان  7-8آیه  9سوره 
28-27 

 در مورد رابطه دو طرفه تقوا و ایمان و عمل صالح  92سوره مائده آیه 
 وجود چون مردان ره بشوي         دست از مس ∗

 تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي 
 از جرعه تو خاك زمین قدر لعل یافت            ∗

 بیچاره ما که پیش تو از خاك کمتریم
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 1361فروردین  1
  ؟آیا خواندن تاریخ الزم است در اینصورت چگونه باید از آن درس گرفت -1
   ؟خواهیم حقیقت را ببینیم یعنـی چـه  ریخی میگوئیم در هر حادثه تااینکه می -2
 (است)؟ تقسیم بندي ما از مسائل چگونه -
 ؟طریقه تفکر دینی و موانع راه آن چیست و شیوه عملکرد آن چگونه است -
 .درباره سیر از ظاهر به باطن و شناخت دینی توضیح دهید -3
مـا و در   (در قـاموس  ؟تفکر غرب راجع به دین چیسـت؟ و دنیـا یعنـی چـه     -4

 )عرفان
با توجه به اینکه در هر حوزه معرفتی براي رسیدن به حقائق راه و روش  -5

 خاصی وجود دارد راه رسیدن به حقایق دینی چیست؟
 

 1361آذرماه  10
در این روز از بیمارستان فیروزگر بطور موقت مرخص شـدم و پـس از دیـدار از    

زنجـان   بـه  شـب  9اعت خانواده پدربزرگ به سمت زنجان حرکت کـردیم و سـ  
 .رسیدیم

 
 

 1361آذرماه  11
  1403صفر   (میالد حضرت قائم (ع))  

ناصـر و بهـروز    –شـیخ میکائیـل    -مهـراب محمـدي   –از خانواده اصغر نجفـی  
 بیوك آقا دیدن کردم. -می، غالمرضاحات



 ــــــــــــــــــــــــــ تکسوار  ــــــــــــــــــــــــ 160

 61آذر 14                             بر مزار شهیدان
شهیدان رفتم، حالتم آمیخته با بهت و حیـرت بـود.    آذر سر قبر 14امروز یکشنبه 

دانم نفرت بار بود یـا  دو تا قبر خالی هم کنار مزار شهیدان دهان گشوده بود. نمی
همچون مادري مهربان در انتظار دو فرزندي بود که تحویل جهان حیات داده بود. 

رزنـدانی  شنید که اکنـون آن ف اما باید می گفتم و کاش گوش شنوائی داشت و می
که از دامن پرمهرش سر برگشودند دیگر همانها نیستند. راستی هم چیـز دیگـري   

). آنها در بستر خاك رشـد یافتنـد و سـپس وجـودي     نشَأْنَاه خَلْقًا آخَرَاند (واشده
مستقل از خاك و خاکیان یافتند و آنگاه آن امانت را به زمین برگرداندند و خـود  

کـردم بـه   وقتی به عکـس آنهـا نگـاه مـی     اصالًا؟ سوي آسمانها پر گشودند اما م
انـد خـودم را   شان که گوئی مستقیم به ماوراي این جهان پرگشودهنگاههاي عمیق

تر از آنچه در نظرم بودم. من فرمانده آنها بودم از جلو مسخره یافتم خیلی مسخره
 –خیـز بـرو   نهمتر سی 100نظام.... خبردار.... راست بایست برادر.... بیا بیرون ..... 

 گرفتم.برگرد سرجات و چه ژستی هم می
کـرد و نـام   کرد و گریه میبرف روي قبر را پاك می ،مادر شهید بود یا خواهرش

گفت. یکباره بغضم ترکید و شروع بـه گریـه کـردم. اصـغر نجفـی و      شهید را می
اصغر شهبازي هر دو در یک ردیف بودند خیلی مظلومانه شـهید شـدند. اگـر آن    

بوسم. از آن همه محبتی که نثارم کردند روم پیششان، دستشان را میا رفتم، میدنی
نژاد زنیم و حسین فاتحیگیرم و در آسمانها پر میجواب ماند در آغوشم میو بی

ادعا. خدایا مرا ببخش. رحمت خودت را شامل حـالم کـن و   ساکت و صبور، بی
خودت حفظ کن و دشمنان آشکار و مرا به دوستانم ملحق کن. رهبر ما را در پناه 

پنهانش را رسوا و سرنگون بساز و مرا الیق پیروي از حضرتش بکن. تو راهـم را  
نشان بده و دستم بگیر و راه ببر که بی تو نگونسار طبقه زیـرین جهـنم هسـتم و    



 161ـــــــ ـــــــــهاي شهید) نوشتهفصل سوم (دست ـــــــــــــــ

ام آگاه نیست؟ جز تو به که امید بندم؟ در حالی که جز تو هیچکس از آنچه کرده
ی بخشید؟ یا در میان اولین و آخرین رسـوایم خـواهی سـاخت؟ از    آیا مرا خواه

رحمتت و از کرمت بعید است که بنده ضعیف را و بنده ذلیل و بـی مقـدارت را   
به حق حسین، به حـق شـهیدان راه حـق، مـرا هـم بـه        .به آتش غضب بسوزانی

م ام و انجاشهادت رهنمون ساز زیرا عملی را که مرا مستحق رحمتت سازد نکرده
بینم جز این که این خون کثیفم به کیمیاي تربت پـاك حسـین   آن را در توان نمی

شایسته تقدیم به حضورت شود و من آماده شهادت در راه تو به پیروي از رهبرم 
میل گردان و جز محبت و عشـق  خمینی هستم. پس مرا نسبت به دنیا و مافیها بی
 ون پاك شهیدان. پاکان و شهیدانت تعلقی بر جا مگذار. به حق خ

 

 1361آذرماه  15
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بورس تحصیلی -تغییر رشته -انتقال -ثبت نام –مسئله دانشکده  -1
 شود.براي اداي نذر باید به قم بروم که از تهران هم رد می -2
 سیر مطالعاتی مشخص شود -3
 
 ) سیره امام و پیغمبر1( 
        زندگانی حضرت علی (ع)          -1
 تشیع در سیر تاریخ  -2
 عایشه بعد از پیغمبر  -3
 فدك -4
 فدك در تاریخ -5
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 حماسه حسینی  -6
 قیام حسین (ع) -7
 سخنان حسین بن علی -8
 فریاد یک رهبري  -9

 زندگی سیاسی امام رضا  -10
 امام هادي و نهضت علویان  -11
 هاي طاغوتی متروش تشیع در مبارزه با حکو -12
 مهاي شیعه در تاریخقیا -13
 انقالب تکاملی -14

 

 ) انقالبات جهان سوم2(
 امپریالیزم صلیبی غرب 

 اسرائیل و عرب
 فاجعه فلسطین 

 خاورمیانه 
 عمله استعمار 

 جنگ لبنان 
 مسلمین شیعه در لبنان 

 رویاروئی مسلکها 
 امپریالیزم 

 غولهاي بیمار
 پنتاگونیسم



 163ـــــــ ـــــــــهاي شهید) نوشتهفصل سوم (دست ـــــــــــــــ

 ) انقالب اسالمی 3(
 سوسی اسناد النه جا -1
 بررسی تحلیلی نهضت -2
 نداي حق -3
 هاي سیاسی امپریالیسم ذخیره -4
 منافقین خلق -5
 محرم 12حماسه آفرینان  -6
 کندچگونه دیکتاتوري رشد می -7
 مشروطیت  -8
 السلطنهمصدق -9

 خدمت و خیانت روشنفکران -10
 مکاتبات رجائی با بنی صدر -11
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 بسمه تعالی
 موافقت سپاه  -2برگ معافیت      -1

 عمومی 
             3زبان و ادبیات فارسی 

  2تاریخ سیاسی اجتماعی صد ساله 
                          1زبان عربی 

  3هوش و استعداد 
             3فرهنگ و معارف اسالمی 

 1زبان خارجه 
 اختصاصی 

                    3عربی 
  1زبان خارجه 

                   2منطق 
 3فلسفه 

 مدارك الزم 
 برگ معافیت  -فتوکپی دیپلم-قطعه عکس  3 –فتوکپی شناسنامه  –فرم 

 خزانه بانک مرکزي ایران  748ریال به  1000
 اداره کل گزینش دانشجو 548/54صندوق پستی  –تهران 

 مربوط به امتحان گزینش دانشجو در گروه آموزشی الهیات 
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 اي یادگار مصطفی
 2ایران اولوبدي کربال      مهدي بیا مهدي بیا 

 ر جان به کف      دیلرده چوخ شوق و شعفالر بو جوانگؤ
 اي معدن عز و شرف                          دور هدفنآاسالم و قر

 2 مهدي بیا
 فرمانده کل قوا            نائبین روح خدا اؤز
 اهل وفا  یگوزلر سن        بیزه روح و شفا  يورد
 2 ي بیا مهد
 نحهر گون گورر مینلر م   ر بو امام بت شکن  گؤ

 محو ایله سن يدشمن لر      ت بیزه ماه لقائلطف ا
 2مهدي بیا 
 دائم واروخ         وقت وفاله سویماروخ بیز سنیله

 تک قویماروخ نیماروخ       روح اهللاین دودن ودینآقر
 مهدي بیا

 ن همرازیوخ                 اهل یقی        وخییبیز دین حق جانباز
 روح خدا سربازیوخ        سنگرده هم آوازیوخ      

 2مهدي بیا
 بیر عده اولدي ناکثین                چون قاسطین و مارقین

 ظلم و کین      مهدي بیا اي مطلع مستضعفین  هر گون ائدللر





 
 

 
 چهارم فصل

 هاپیوست
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 غالمحسن قاسمی –لفضل نوري اشهید ابو –د حمید گیلک ز راست: شهیا

 

 
 لفضل نورياشهید ابو
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 اله بسطامیانعبد شهید  –لفضل نوري ااز راست:  شهید ابو

 

 
 سید رحیم صفوي  –جواد غم پرور  –لفضل نوري ااز راست:  شهید ابو
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 شهید ابوالفضل نوري -شناخته نشداز راست:  

 

 –مهدي علی قنبري  – محمود عباسی –ایپک علی باباخانی  –ید ابوالفضل نوري ایستاده از راست: شه
 جعفر ابوترابیان –شهید جواد مددیان 

 شهید سهراب اسماعیلی –نشسته از راست: شهید داود اسماعیلی 
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 شهید اصغر نجفی –از راست : شهید ابوالفضل نوري 

 

 
  شهید ابوالفضل نوري  – منتجبی شهید جعفر –شناخته نشد –از راست: مجید انصاري 
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 سید زین العابدین صفوي –از راست: شهید ابوالفضل نوري 
 

 
 سه نفر بعدي شناخته نشدند –ایستاده از راست: شهید غالمحسن ناصراحمدي 

 نفر سوم شناخته نشد –مهري مهرعلی  –نشسته از راست: شهید ابوالفضل نوري 



 179ـــــــ ـــــــــــــها) فصل چهارم (پیوست ـــــــــــــــــــ

 
  –احمد خدایاري  –رحمتی ارشد  –مرحوم مشهود نباتچیان  –و ف باال از راست: مجید تقیلردی

 شهید میکائیل کریمی  –محمد اوصانلو  –بهرام ملکی  –شهید ابوالفضل نوري  – مرتضی مهدیخانی
 شهید بهرام حیدري –ردیف پایین از راست: علی کریمخانلویی 

 
   دشناخته نشدن –شهید ابوالفضل نوري  –از راست: سیدحسین احمدي 
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  –شهید ابوالفضل نوري  –رحیم حاج نایبی  –ردیف باال از راست: مرحوم علی شکارچی 
 شهید رمضان سفیدگري –شهید میکائیل کریمی 

 سلمان سلیمانی –ردیف پایین از راست: نجم الدین تقیلو 

 
  –شهید ابوالفضل نوري  –مرحوم رسول زمانی  –عباس تاران  –از راست: مرتضی حیدري 

 هید حمید احدي ش



 181ـــــــ ـــــــــــــها) فصل چهارم (پیوست ـــــــــــــــــــ

 
 آقا معظم –شناخته نشد –شهید ابوالفضل نوري  –سعید سیوانی  –ایستاده از راست: مهرداد سلطانی 

 رضا حسینی –مرحوم بهمن بهجو  –نشسته از راست: ارشد رحمتی 
 

 
 جواد غم پرور –از راست: شهید ابوالفضل نوري 
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  –منصور عزتی  –مجید مکی  شهید –مصطفی حمیدي  –از راست: شهید محمود بیات 

 صفی اله نوروزي –محمد اوصانلو  –مرحوم علی شکارچی  –شهید ابوالفضل نوري 
 

 
 شهید ابوالفضل نوري –ردیف باال از راست: مصطفی حمیدي 

 شناخته نشد –مجید انصاري  –ردیف پایین از راست: حمید سنمار 



 183ـــــــ ـــــــــــــها) فصل چهارم (پیوست ـــــــــــــــــــ

 

 
 امیر اسماعیلی –شهید ابوالفضل نوري  –از راست: جواد غم پرور 

 

 
امیر تهذیبی  –محسن مهدوي نژاد (جزیمق)  –جعفر اکرامی نقش  –ایستاده از راست: یداله منصوري 

  –سید رضی موسوي  –غالمرضا جعفري  – شناخته نشد  -ري شهید ابوالفضل نو –
 شناخته نشد  -ناصر اشتري شهید محمد

 سید صادق موسوي  –شهید فیض علی محمدي –اي گیوه ناصر –جمال گیوه اي  –نشسته از راست: پرویز اجلی
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  –بهمن نوري  –مرتضی حیدري  –شهید ابوالفضل نوري  –از راست: مصطفی حمیدي 
 احمد خدایاري –علی اوسط شاهمرادي  –مرحوم عبدالحسین کاویانی 

 –سینی راد سید محمدحسین ح –ناصر حمدي  –فریدون کردلو  –از راست: محسن مهدوي نژاد (جزیمق) 
 محرمعلی الماسی –شهید ابوالفضل نوري 



 185ـــــــ ـــــــــــــها) فصل چهارم (پیوست ـــــــــــــــــــ

  –قسمت علی بیات –شهید سید داود موسوي ابدالی –ایستاده از راست: اسماعیل نظري
 –شهید غالمحسن ناصراحمدي  –محمد رضا علمدار –محمد زمانی  –سید محمد حسین حسینی راد

 شناخته نشد – شناخته نشد –فریدون کردلو 
  –شهید ابوالفضل نوري  –محمد اوصانلو  –منصور عزتی  –ذبیح اله علی بابایی  نشسته از راست:

 محرمعلی الماسی -حمید سنمار  –ناصر حمدي 
 

 
 شهید ابوالفضل نوري
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شهید غالمحسن ناصراحمدي  –مرحوم مصطفی شاهمرادي –ردیف اول از راست: شهید ابوالفضل نوري 
 محمد اوصانلو –مرتضی پناهی –لعابدین فتح اللهیزین ا –شهید سید داود موسوي ابدالی  –

 قسمت علی بیات –منصور عزتی  –زین العابدین صفويسید  –خته نشد شنا -یدون کردلو ردیف دوم از راست: فر
 نظامعلی تاران –شهید ذکریا قشمی  –ردیف سوم از چپ: شهید بخشعلی محمدي 

 
 شهید ابوالفضل نوري –از راست: مرتضی حیدري 



 187ـــــــ ـــــــــــــها) فصل چهارم (پیوست ـــــــــــــــــــ

 
 شهید حسین باقري –شهید علی موالیی  –جواد غم پرور  –ز راست: شهید ابولفضل نوري ا

 

 
 –پرویز اجلی  –شهید حسن باقري  –فریدون کردلو  –از راست: شهید ابوالفضل نوري 

 شهید مهدي پیر محمدي
 



 ــــــــــــــــــــــــــ تکسوار  ــــــــــــــــــــــــ 188

 
  –محمدرضا علمدار  –محمد زمانی  –سید محمدحسین حسینی راد  –ابوالفضل نوري شهید 

مت علی بیات قس –شناخته نشد –ذبیح اله علی بابایی  –شناخته نشد –هید غالمحسن ناصراحمدي ش
تیمنصور عز –حمید سنمار  –فریدون کردلو  –محمد اوصانلو  –شهید سید داود موسوي ابدالی  –  
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