تخت جمشید مهم
است ،قبر کوروش هم .ارگ
بم و سی سه پل و میدان امام
اصفهان هم .برج جهاننما هم نباید ارتفاعش باالتر
برود تا حریم میدان امام دچار خدشه نشود .اما مگر تمام
آثار تاریخی ما همینهاست؟ مگر نه این که تاریخ با فرهنگ
آمیخته است؟ پس چگونه است که برای حفظ آثار تاریخی صدها
سال قبل برنامهریزی میشود و میراث فرهنگی بر حفظ آنها
نظارت میکند؛ ولی در حفظ آثار بزرگترین واقعهی تاریخی سی
سال گذشتهی جمهوری اسالمی تالشی در خور صورت نمیگیرد؟
جنگ هشت ساله با صدها هزار شهید از جوانان وطن ،دفتری
است قطور از حوادث ،داستانها و روایتهای مردانی که جانشان
را گذاشتند تا از ایمان ،وطن و ناموسشان در مقابل دشمنان
جمهوری اسالمی دفاع کنند .امام جنگ را نعمت دانستند و امروز
میتوان آن نعمت را درک کرد .قدرت بازدارندگی دفاعی ایجاد
شده ،بهرهگیری از تجربه و توان فرماندهان و مدیران دفاع
مقدس در صحنههاي مختلف مدیریت کشور ،تقويت فرهنگ
جهاد و شهادت و  ...همه از برکات و نعمتهای جنگ بوده است.
نعمتی که ام��ام میفرمودند ،آن قدر ف��راوان است که تا
سالهای سال میتوان از سر سفرهی آن بهره برد؛ ولی سخن
این است که این گنج پنهان در صندوقهایی تاریخی است و
افسوس که توجه زیادی برای حفظ این صندوقها نمیشود.
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نسل جوانی که یا در زمان جنگ کودک بوده و یا اص ً
ال به دنیا
نیامده بوده امروز برای بهره گیری از آنچه بر جمهوری اسالمی
گذشته است میتواند به نسلی مراجعه کند که در جنگ حضور داشته
است .اما فرزندان آنها در پنجاه سال آینده باید از کدامین چشمه از

و تمام اینها را نمیتوان فقط در کتابها نوشت .خیلیها را باید
دید ،خیلیها را از زبان راویان حقیقی باید شنید .باید برای
حفظ آثار فیزیکی و معنوی دفاع مقدس کوشید که با حفظ
آن ،همچنان میتوان از برکات نعمت جنگ برای نسلهای آینده
بهره جست .آثار فیزیکی باقی مانده از جنگ حرفها در دل
خود دارند ،ولی صد حیف نگاهی که حضرت امام نسبت به
آنها داشتند توسط مسئوالن امر عملیاتی نشد و امروز با خطر
حذف آن آثار رو به رو هستیم .ایشان پس از قبول قطعنامه
در ابالغ سیاستهای کلی نظام در دوران بازسازی به زیبایی
به این نکته اشاره میکنند که« حفظ و نگهدارى تركيب
يك يا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسيم علنى
تجاوز دشمنان عليه انقالب و كشورمان و نشان دادن قدرت
دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت كه آيندگان فقط به اسناد و
نوشتهها بسنده نكنند .البته اين كار با رضايت كامل صاحبان
امالك و با ايجاد شهرهاى مجاور بايد انجام شود» (پیام به
ملت ایران ،سياستهاى كلى نظام در دوران بازسازى)1367/07/11 ،

چه شد این توصیه بزرگ امام؟! تصور کنید امروز حداقل یک
شهر را به همان شکل به صورت یادگار و منطقه گردشگری
دفاع مقدسی نگه داشته بودیم ،چه پیام بزرگی میتوانست برای
بازدیدکنندگان داشته باشد و چقدر از نظر تأثیر فضا بر زائران بارز بود؟
مسجد جامع خرمشهر که آخرین سنگر دفاعی و محل شهادت
بسیاری از یاران مظلوم جهان آرا بود .این محل شهادت خادم پیر
مسجد به دست دژخیمان بعثی ،این سند قداست رزمندگان ما و

اگر این پیام حضرت امام عملیاتی میشد زمانی که وارد
خرمشهر میشدید شاید با چنین صحنههایی روبه رو میشدید:
تابلویی شما را هدایت میکند به سمت موزهی واقعی جنگ .در
حالی که از خیابانهای شهر عبور میکنید و شور و حال مردم
را در خرید از مغازهها میبینید ،پس از عبور از چند خیابان با
صحنهای متفاوت رو به رو میشوید .در رو به رویتان مسجدی
است پر از آثار گلوله و خمپاره .در هر چند قدمی که راه میروید
نوشته است محل شهادت چند شهید در مقابل مسجد ،در صحن
حیاط مسجد ،در درون مسجد .در حیرت میمانید که رژیم بعث
حتی به مساجد خدا نیز رحم نکرده است .اگر کتاب «دا» را
خوانده باشید اکنون میتوانید تمام اتفاقاتی که حول مسجد
جامع در آن نقل شده است جلوی چشمتان بازسازی کنید.
بیرون از مسجد در خیابانهای منتهی به مسجد خانههای خرابه،
ماشینها و تانکهای سوخته ،لوازم منزل ریخته بر کف خیابان
نظرتان را جلب میکند؛ بر در و دیوار شهر مخروبه از جنگ،
شعارهایی عربی نوشته شده است که آمدهایم که بمانیم«جئنا
لنبقا» .و شعار های رزمندگان ایرانی را میبینید که نشان از
روزهای فتح خرمشهر را دارد .حاال اگر نوای «ممد نبودی»
کویتی پور پخش شود گویی همین االن خرمشهر آزاد شده
است و شما با دل و جان آن را احساس میکنید .اگر عمق
رذالت و شقاوت دشمن بعثی را درک کردید و اگر مظلومیت
رزمندگان ما را با قرار گرفتن در صحنهی نبرد دیدید ،به ایرانی
بودن خودتان افتخار خواهید کرد .اگر مسلمانان دیگر کشورها
هم برای بازدید آمدند بیشک با دیدن مسجد پر از آثار گلوله
وخمپاره ،ماهیت رژیم بعث به آسانی برایشان نمایان میشود.
اگر فقط دیوار نویسیهای رزمندگان ایرانی و دشمنان بعثی
بر در و دیوار خرمشهر حفظ شده بود ،مخاطب با دیدن آنها
میتوانست با فرهنگ حاکم بر هر دو طرف آشنا شود .حیف
که تمام اینها در مقام سخن زیباست و امروز به اسم سازندگی
و دوران بازسازی ،خودمان به دست خودمان سندهای جنایت
بعثیها را پاک کردهایم .این اتفاق در مناطق عملیاتی نیز
متأسفانه تکرار شده است .در حالی که شلمچه یکی از مناطق
عملیاتی ویژه در جریان دفاع مقدس بوده که شهدای بسیاری
از جوانان کشور در آن به خاک و خون کشیده شدهاند و جدا
از بحث معنوی و زیارتی آن ،سند تأمل برانگیز از رشادتها
و فداکاریهای جوانان کشور میباشد ،به اسم کمک به اقتصاد
خرمشهر و آبادان ،با ایجاد منطقهی آزاد تجاری ،فضایی متفاوت
با روزهای دفاع وحماسه در آن در حال رقم خوردن است.

چقدر مناسب و بلکه ضروری است مجلس قانون حفظ آثار
تاریخی جنگ را تصویب کند و اجازه ندهد به بهانهی طرحهای
توسعه و تجاری ،نمادهای مقاومت مردم تخریب شود .نمادها
و مؤلفههایی هم که قابلیت بازسازی مجدد دارند ساخته شوند.
تا آنجا که امکان دارد ظاهر مناطق عملیاتی حفظ شود که خود
پیامرسان تاریخی جنگ باشد و روایت روایتگران مکمل آن.
باید توجه کرد سفر به مناطق عملیاتی که امروز در قالب
کاروانهای راهیان نور انجام میگیرد ،سفری منحصر به فرد
است ،هم تاریخی است از جهت آشنایی با حماسهی دفاع
مردمی از انقالب اسالمی ،هم زیارتی از جهت توفیق زیارت
مشهد شهیدان ،هم سیاسی است از جهت فرصت آشنایی با
دشمنان جمهوری اسالمی و عمق کینهی آنان نسبت به کشور.
لذا فرهنگ خاص خود را دارد ،نه میتوان مانند بازدید از تخت
جمشید با آن برخورد کرد و نه مانند سفر تفریحی شمال و کیش.
البته نباید فراموش کرد که حفظ آثار جنگ منحصر در
مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور نمیشود .گلزار شهدای
هر شهر ،معراج شهدا ،پادگانهای محل اع��زام نیروها و
 ...هم به شکلی جزو آثار فیزیکی جنگ به حساب میآیند
که متأسفانه به مانند مناطق عملیاتی در حق آنها جفا
شده است و در بعضی از شهرها ،گلزار شهدا به بهانهی
یکسانسازی و زیباسازی قبور شهدا تخریب شدند و نمادها
و عکسهایی که مادران و پدران شهدا برای صندوق شیشهای
مزار فرزند شهیدشان تهیه کرده بودند جمع آوری شدند.
در هر حال تجربه دفاع مقدس نعمت بزرگی برای کشور بود،
زنده نگاه داشتن اسناد آن به هر شکل ممکن ،باعث تقویت
بیش از پیش هويت ملي و پایههای قدرت فرهنگی کشور است.
محمد حسینزاده

www.Qafelenoor@gmail.com

یکی از این صندوق ها ،سینهی مردان جنگ ،مادران و همسران
شهدا ،فرماندهان ،پرستاران و  ...است .تمام مردان و زنانی که
مستقیم و غیرمستقیم در دفاع مقدس حضور داشتند ،در سینه
روایتی نهفته دارند و هر روایت سندی است بر آن چه بر این
ملت در آن هشت سال گذشته است .از جملهی این صندق ها،
اماکن و عالمتهایی است که در سرتاسر کشور از آن روزهای
حماسه به یادگار مانده است .گلزارهای شهدای هر شهر ،معراج
های شهدا ،منازل شهدا ،مساجد محل اعزام نیروها به جبهه و
 ...در هر شهری سند و مدرکی است از دفاع مقدس و مقاومت
مردم ایران در شهرها .خطر بزرگ آن است که نتوانیم درست از
نعمت جنگ بهره ببریم ،و سالهای بعد به نشانهی خسران سر
به پایین افکنیم که چنین گنجی را چنان آسان از کف دادیم.

فرهنگ دف��اع مقدس
بهره ببرند؟ اگ��ر وظیفهی
حکومت است که با مدیریت
مصرف انرژی و نفت ،برای استفاده نسل آینده هم
برنامه ریزی کند ،وظیفهی همانهاست که برای آیندهی
ذهنی او هم برنامهریزی کند .او چگونه باید بفهمد که جنگ
چطور آغاز شد ،یا دشمن بعثی را چه کسی پشتیبانی میکرد؟
باید بداند دشمنان تا کجای مرزهای کشورش جلو آمدند ،و چه
جنایتهای ددمنشانهای علیه مردم کشورش روا داشتند .او باید
هم دشمنی دشمنان کشورش در جنگ تحميلي هشت ساله
را بداند و هم فداکاری مردم کشورش را در مقابلهی با چنین
دشمنی .باید بداند چه کسانی و با چه انگیزهای و با چه امکاناتی
و در چه موقعیت سیاسی اجتماعی خاصی به نبرد دشمن بعثی
رفتهاند .باید بداند کدام کشورها از عراق حمایت کردند و کدام
از ایران و هزاران اطالعات و تحلیلهای تاریخی و سیاسی که
اگر بداند و درک کند استقالل آیندهی کشور را تضمین میکند.

بیدینی بعثیان ،این
یادواره مظلومیت شیعه امروز
مانند مساجد نوساز و مدرن
ب��ازس��ازی شده است!! و هیچ اثری از دفاع
مقدس جز چند تابلو و نوشته در فضای آن نیست!

دیدن خاکریزها ،میدانهای
مین ،سنگرهای خودی و دشمن
بعثی ،دژهای مثلثی شکل و نونی شکل ،
ماشینها و تانکها و تجهیزات نظامی منهدم شده در
منطقهی عملیاتی به بازدیدکنندگان کمک میکند تا بهتر
فضای نبرد هشت ساله را درک کنند .ولی بسیاری از این نمادها
یا به مرور زمان و یا به کمک مسئوالن از بین رفته است و
این در حالی است که اگر از ابتدا نگاه مسئوالن امر نگاهی بلند
مدت و فرهنگی میبود ،باید برای حفظ آن برنامهریزی میکردند.
هر چند بسیاری از اتفاقاتی که نباید میافتاد ،افتاده
و بسیاری از سندهای تاریخی جنگ ،از بین رفته
اس��ت ،ول��ی ب��رای حفظ مابقی آن باید ت�لاش ک��رد.
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روز بازگشت امام

در روز ورود امام ما كه در دانشگاه
متحصن بوديم .همه خوشحال بودند
و ميخنديدند ،ولي بنده از نگراني بر آنچه كه براي امام
ممكن است پيش بيايد ،بياختيار اشك ميريختم ،چون يك
تهديدهايي هم وجود داشت .بعد به فرودگاه رفتيم .به مجرد اين
كه آرامش امام را ديديم ،نگراني و اضطراب ما به كلي برطرف شد و
ايشان با آرامش خودشان به بنده و شايد خيليهاي ديگر كه نگران
بودند ،آرامش بخشيدند .وقتي پس از سالهاي متمادي امام را زيارت
كرديم ،ناگهان خستگي چند ساله از تن ما خارج شد .احساس ميكرديم
همه آن آرزوها با كمال صالبت و با يك تحقق واقعي و پيروزمندانه،
در وجود امام مجسم شده و در مقابل انسان تبلور پيدا كرده است.
بعد هم آمديم داخل شهر و آن تفاصيلي كه همه شاهد بودند و هنوز در
ذهن همه مردم ،زنده است .همانطور كه ميدانيد امام ،عصر آن روز
از بهشتزهرا به نقطه نامعلومي رفتند ،يعني در واقع آقاي ناطق نوري
ايشان را ربودند و به نقطه امني بردند تا كمي استراحت كنند ،چون از
شب قبل كه از پاريس حركت كرده بودند ،دائم ًا در حال فشار كار و بعد
()1
هم حضور در ميان مردم بودند و يك لحظه هم استراحت نكرده بودند.

*

*

امام در مدرسه رفاه
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ط��رف جمعيت و روي
زمين نشستند .نميخواستند
عالقهمندان و دوستداران خود را
رها كنند .يكي از برادران يك خيرمقدم حساب نشده
پرهيجاني را ايراد كرد ،چون هيچكس انتظار نداشت .امام چند
كلمهاي صحبت كردند و بعد به اتاقي كه برايشان معين شده بود،
()2
راهنمايي شدند.

سجده شكر

*

*

آن ساعتي كه راديو براي اول بار گفت« :اين صداي انقالب اسالمي
است ،».من داشتم با ماشين از كارخانهاي كه عوامل اخاللگر در
آنجا شلوغ كرده بودند ،به طرف مقر امام ميآمدم .مشكالت هنوز با
شدت وجود داشت ،هنوز هيچ كاري انجام نشده بود و اينها به فكر
باجخواهي و باجگيري بودند و در كارخانه تحريكات ايجاد ميكردند
و ما رفتيم آنجا كه يك مقداري سر و سامان بدهيم .در مراجعت بود
كه راديو اعالم كرد كه اين صداي انقالب اسالمي است ،من ماشين
را نگه داشتم آمدم پائين روي زمين افتادم و سجده كردم ،يعني
اين قدر براي ما غيرقابل تصور و غيرقابل باور بود .هر لحظهاي از
آن لحظات يك مسأله داشت .در آن روزها طبع ًا در همه فعاليتها
دخالت داشتيم .يك حالت ناباوري و بهت بر همه ما حاكم بود .من
تا مدتي بعد از  22بهمن بارها به اين فكر ميافتادم كه آيا ما خوابيم
يا بيدار و تالش ميكردم از خواب بيدار نشوم كه اين رؤياي طاليي
()3
تمام نشود .اين قدر براي ما شگفتآور بود.

پی نوشتها

*

 -1مصاحبه مطبوعاتي درباره دهه فجر .63/10/24
 -2همان.
 -3همان.

شهيد حسين محمودنژاد()1357/11/22

شهيدحسین محمودنژاد در شهریور ماه  ،1337در یکی از محلههای قديمي شهر قم به دنیا آمد .در هفت سالگی به مدرسه رفت و
پس از گذراندن کالس ششم ابتدایی ،به علت فقر و تنگدستی خانواده ترک تحصیل کرد و به بنايي پرداخت .در شانزده سالگی استاد
ساختمانسازی شد .حسین بسیار باهوش و زیرک بود ،هر کاری که اراده میکرد با موفقیت به انجام میرساند .او عالقه خاصی به جلسات
مذهبی و مداحی اهل بیت؟مهع؟ داشت و در آموختن شعائر مذهبی بسیار جدی بود .از همان کودکی از زندگی مشقتبار رنج میبرد و دائما در
ّ
بحث و ستیز با آنهایی بود که نمیخواستند حقیقت را بفهمند و از بندگی آزاد شوند تا روزی که لکهی ننگ بر صفحه تاریخ زده شد ،یعنی با
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ما در آن فاصله رفته بوديم مدرسه رفاه و كارهايمان را انجام ميداديم.
قبل از اين كه امام وارد شوند ،با برادران نشسته بوديم و روي برنامه
اقامتگاه ايشان و ترتيباتي كه بعد از ورودشان بايد انجام ميگرفت يك
مقداري مذاكره كرديم و برنامهريزيهايي شد .آن روزها ما نشريهاي
را درميآورديم كه بعضي از اخبار در آن نشريه چاپ ميشد و از همان
مدرسه رفاه بيرون ميآمد و چند شمارهاي چاپ شد .البته در دوران
تحصن هم نشريهاي را راه انداختيم و يكي دو شمارهاي چاپ شد.
آخر شب بود و من داشتم خبرهاي آن روز را تنظيم ميكردم كه توي
همان نشريهاي كه گفتم چاپ بشود و بيرون بيايد .ساعت حدود ده
شب بود .يك وقت از حياط داخلي مدرسه رفاه ،صداي همهمهاي را
احساس كردم .معلوم شد يك حادثهاي واقع شده .رفتم و از دم پنجره
نگاه كردم و ديدم امام از در وارد شدند .هيچكس با ايشان نبود و
برادرهاي پاسدار كه ناگهان امام را در مقابل خودشان ديده بودند ،سر
از پا نشناخته مانده بودند كه چه بكنند و دور امام را گرفته بودند .امام
هم به رغم خستگي آن روز ،با كمال خوشرويي با اينها صحبت
ميكردند .اينها هم دست امام را ميبوسيدند .شايد ده پانزده نفري
بودند .امام طول حياط را طي كردند و رسيدند به پلههايي كه به طبقه
اول منتهي ميشد .آن پلهها پهلوي همان اتاقي بود كه من در آن
بودم .از پنجره آمدم دم در اتاق و وارد هال شدم كه امام را از نزديك
ببينم .امام وارد هال شدند .در هال عدهاي بودند .اينها هم رفتند
طرف امام و دور ايشان را گرفتند كه دستشان را ببوسند .من هر چه
سعي كردم نزديك بشوم و دست امام را ببوسم ،ميسر نشد و امام از
دو متري من عبور كردند .امام از پلهها باال رفتند .پاي پلهها سي چهل
نفري جمع شده بودند .امام به پاگرد پلهها كه رسيدند ،ناگهان برگشتند
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ـ سال  ،57یک روز ساعت  3 - 2بعد از ظهر بود .برادرم حسین با
دوست و همرزم خود «احمد آخداد» وارد خانه شدند و دو تا چوب
پشهبند برداشتند و هر دو حرکت کردند به سمت خیابان چهار
مردان .من هم  9سال بیشتر نداشتم به دنبال آنها راه افتادم تا
به چهارراه ّ
سجادیه رسیدیم .حسین و احمد خود را به کماندوها
نزدیک کردند و با شعار دادن علیه رژی��م منحوس پهلوی ،با
همان چوب پشهبند کماندوها را تحریک کردند و با آنها درگیر
شدند .بعد هم با آجر آنها را هدف قرار دادند و آنها نیز شروع به
تیراندازی کردند .رفته رفته مردم جمع شدند و ّ
جمعیت مبارزین
بیشتر شد و با شعارهای تند علیه رژیم ،نفرت خود را علیه خاندان
کثیف پهلوی نشان میدادند تا این که حمله کماندوها ّ
شدت
گرفت و به داخل کوچهی سفیدآب و سر حوض کشیده شد .مردم
به خصوص جوانان و نوجوانان یکصدا شعار میدادند و الستیک
ّ
آتش میزدند که هم خشم ملت بود ،هم برای جلوگیری از گاز
اشک آور .یادم هست که همه مردم کمک میکردند .یکی گفت
 :باالی پشت بام ما جعبه هست .من و چند تا از بچههای دیگر
رفتیم و جعبهها را آوردیم و آتش زدیم .تظاهرات و درگیری توسط
ّ
جمعیت در نیمه شب خاتمه پیدا
حسین شروع شد و با کثرت
کرد .غالمرضا محمودنژاد
ـ حسین یک هفته مانده بود به آمدن به قم؛ در واقع رفته بود تهران
و چون آمدن امام به تعویق افتاده بود برگشت قم و دوباره رفت
ت��ه��ران ت��ا شهید ش��د .هنگامی ک��ه حسین از ت�ه��ران برگشت به
منزل ما آمد و یک اسپری دست او بود و عکس امام را به صورت
کلیشهای کوچک درست کرده بود و روی پیراهن بچهها میزد.
شب تا صبح در باره امام و آمدن او صحبت کردیم .به حسین
گفتم :امام که میآید قم تو دیگر نرو؛ می روی چکار کنی؟ گفت:
باید بروم .او میگفت :در تهران ،سینهی یک دیوار محلی بود خیلی
تمیز و سفید ،ولی اسپریام تمام شده بود ،به ناچار با برگ درختان
روی آن دیوار شعار نوشتم .خواهرشهید فاطمه محمودنژاد.
یکی از روزها حسین برايم خاطرهاي تعريف كرد :امروز در تظاهرات
مرا دستگیر کردند و یک زن جانم را نجات داد .پس از شرکت در
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اهانت به ام��ام خمینی(ره) در
یکی از مقاالت روزنامه اطالعات،
ّ
ملت یکباره بندها را گسستند و زنجیرها را پ��اره
کردند و فریاد مظلومیت سر دادند و با ایمان راسخ چنان
ب��ر دشمن غلبه ک��ردن��د ک��ه دشمنان ت��اب مقاومت نیاورند.
حسین که دنبال فرصتی میگشت ،بر ّ
شدت مبارزات خود افزود.
او ام��ام خود را شناخته بود و میدانست کسی که باعث نجات
ّ
اس�لام و ملت میشود ،کسی که دست اجانب را از سر مسلمین
ّ
کوتاه میکند ،کسی که همه دژخیمان و جالدان را به جهنم واصل
میکند و کسی که پشت ابرقدرتها را به لرزه میاندازد ،همین امام
بت شکن ،خمینی کبیر اس��ت .لذا فرمان او را اطاعت میکرد و
چه خوب هم اطاعت میکرد .زمانی که امام فرمان داد علمهای
خونین عاشورا را بر پا کنید ،حسین اولین کسی بود که پرچمی
سرخ رنگ که طول آن به  4متر میرسید ،درست کرد و یک سر
آن را خودش و سر دیگر آن را به دوست باوفایش «احمد آخداد»،
ه��ر ساعت ک��ه ای��ن پ��ر چ��م س��رخ وارد خیابان میشد ،ب��ر خشم
م��زدوران شاه اف��زوده میشد ،زی��را آنها میدانستند که این پرچم
ّ
عالمت س��ازش ناپذیری ملت اس��ت ،این پرچم عالمت خون و
شهادت اس��ت ،ای��ن پرچم خونخواهی س��االر شهیدان ،حسین
بن علی(عليه السالم) است ،این پرچم نشانگر ریشه کن شدن
ستمگری و برقراری حکومت اسالمی در جهان است ،لذا عوامل
ّ
رژيم پهلوي با خشم و درندگی بر ملت میتاختند و جوانان را به
ّ
خاک و خون میکشیدندّ ،اما با شهادت جوانان بر شدت مبارزات
ّ
ملت افزوده میشد و مردم خون ب��رادران خود را طلب میکردند.
پرچم دیگری نیز از حسین به یادگار مانده است که در حقیقت
پیام عاشوراست ،پیامی که حسین بن علی(عليه السالم) به عالم
داد .این شعر روی آن پرچم به خط خودش نوشته شده است:
گردینبهخونمنشوداستوار جاندهمدررهدینو کنمافتخار
حسین در برپایی تظاهرات و پخش اعالمیه ،چه در قم و چه
در مشهد ،به خصوص در تهران نقش مهمي داش��ت .در اوایل
انقالب ،اعالمیهها را برگهای 10ری��ال میخرید و پخش میکرد.
او هميشه .بر در و دی��وار ،عکس امام و شعارهای تند و انقالبی
را کلیشه میکرد .هر گ��اه ب���رادری را در محاصره ق��رار میدادند،
حسین از ج��ان و دل ب��رای نجات او میکوشید ،به ط��وری که
نقل کردهاند نزدیکی محله «سیدان» ،طلبهای را دنبال کرده
ب��ودن��د و ن��زدی��ک ب��ود او را بگیرند ،حسین بالفاصله ب��ه پشت
ّ
بام رفت و با سنگ و آجر چند تن از م��زدوران را زخمی و بقیه را
وادار به ترک کوچه نمود و آن طلبه از مهلکه نجات پیدا کرد
شجاعت دیگر او در چهارراه ّ
«سجادیه» به ماشین م��زدوران و
شکستنشیشههایآنوزخمی کردنچندتنبود ،کهبعداوراتعقیب
میکنند ،حسين خانه به خانه و پشت بام به پشت بام خود را به
بیابانی میرساند .او را تا چند کیلومتر در بیابان دنبال کرده بودند.

ح��س��ی��ن در ب��رخ��ورده��ای
م���س���ت���ق���ی���م و غ��ی��رم��س��ت��ق��ی��م
ب����������ا س��������ه��������راه��������ی و ب����م����ب
دس���ت���ی ک��وک��ت��ل م���ول���وت���وف ب���ه ط����ور م��اه��ران��ه��ای
ع��م��ل م��ی��ک��رد و ض���رب���ات دن������دان ش��ک��ن��ی وارد م��ی��ک��رد.
حسین تا تیرخوردن افراد را میدید سریع آنها را به بیمارستان
میبرد .چندین ب��ار ه��م نزدیک ب��ود او را دستگیر کنند؛ ّام��ا از
میدان به در میرفت...
زمان گذشت تا آن که امام فریادی چنان سر داد که همه ابرقدرتها
و طاغوتیان بر خود لرزیدند و اسالم را چنان جلوهگر ساخت که
امیدی شد برای همه مستضعفان جهان« :من به ایران میآیم».
حسین از منزل آی��ت��اهلل ی��زدی ب��ا ب����رادران خ��ود و جمعی دیگر
ب��ه ع��ن��وان محافظت از ام��ام راه��ی ت��ه��ران ش��دن��د؛ ول��ی از ورود
ام��ام جلوگیری شد ،بار دیگر ب��رای محافظت از قم به بهشت
زه���را رف���ت ،پ��س از ورود ام���ام و اس��ت��ق��رار در م��درس��ه ع��ل��وی،
ّ
ح��س��ی��ن در آن��ج��ا ب��ه ف��ع��ال��ی��ت پ���رداخ���ت .ه��ر گ���اه ب��ه او گفته
میشد ب��ه ق��م بیاید ج���واب م��ی��داد م��ن ب��ا ام���ام ب��ه ق��م میآیم.
در روز  21بهمن  57از م��ن��زل ی��ک��ی از بستگانش در ت��ه��ران
ب���رای ش��رک��ت در ت��ظ��اه��رات ب��ی��رون آم���د .ب��ه او گفته ب��ودن��د
ن��م��ی��خ��واه��د ب���ی���رون ب�����روی ،در ج����واب گ��ف��ت��ه ب����ود« :ف��رم��ان
ام������ام اس�����ت و ه���ی���چ ک����س ن��م��ی��ت��وان��د ج���ل���وی م�����را ب��گ��ی��رد»
حسین در شب 22بهمن ماه  1357در حین درگیری با کماندوها
در کالنتری14با اصابت دو تیر از جلو سینه و پشت کمر به شهادت
رسید .حسین در ّ
وصیتنامه خود این بیت شعر را خطاب به ملت
نوشته است:
ّ
از من به تو ای ملت ایران از راه محبت
این پهلوی خونخوار آدم شدنی نیست
از شهادت او کسی خبر نداشت ،پس از تحقیق بسیار ،عکس
او در پزشک قانونی پیدا ش��د ،همان عکسی که نشان میداد
تیر خورده است .برای پیدا کردن قبر او سه روز در بهشت زهرا
جستجو ک��ردی��م ت��ا توانستیم قبر گمشدهی او را پیدا کنیم.
پس از گذشت ح��دود یکسال از شهادتش ،دست نوشتهای را
از البهالی کتابهایش پیدا کردیم که همان ّ
وصیتنامه او بود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«من که در مبارزه شاه جالد زیر سایه امام خمینی شهید شدم و
این افتخار بزرگی بود برای من و امثال من که به دست مزدوران
پهلوی خائن جنایتکار کشته شدهام و من از آن زمانی که دست
به مبارزه زدم ،همیشه افتخارم بر این بود که جانم ،روحم،
خونم ،عمرم برای فدايی از یک رهبر انقالبی ،یک مرجع مجاهد
یک عالم سیاسی ،یک مبارز با فساد ،کفر ،ظلم و ستم رها کنم.
این درسی بود برای دیگران برای ب��رادران و خواهران مجاهد
اسالمی که این مرجع تقلید تمام شیعیان جهان را تنها نگذارند

و به دیگران هم درس آزادی،
تقوا ،مردانگی و جانبازی دهید.
تو مرجع جهانی
ای عالم ربانی
ّ
ّ
از من به تو ای ملت ایران از راه محبت
این پهلوی خونخوارآدم شدنی نیست
و دوستان ،رفقا ،برادران ،خواهران ،پدران و مادران از شما تقاضا
میکنم که تا سرنگونی شاه کثیف و ریشهکن ساختن دودمان
پهلوی و مزدوران اطرافش ،دست از مبارزه گرم خود برندارید و
ریشه پلید دشمن و پرچم کفر و ستم را از این مملکت قطع کنید.
و پرچم محمد(ص) اسالمی زیر نظر حضرت آیتاهلل عظمی االمام
خمینی برقرار سازید».

ت��ظ��اه��رات ک��م��ان��دوه��ا به
دنبال ما افتادند و ما هم کوچه
ب��ه کوچه پ��ا ب��ه ف��رار گذاشتیم تا
این که من وارد یک کوچه بن بست شدم؛ چون داخل
ً
کوچهها معموال م��ردم ب��رای پناه دادن به تظاهرکنندگان
از دست کماندوها درب منازلشان را نیمه باز میگذاشتند؛ ّاما
برعکس آن روز وقتی من وارد کوچه شدم همهی دره��ا بسته
بود و فقط یک ماشین در آن کوچه پارک کرده بود که رفتم زیر
ماشین و خود را مخفی نمودم .هر چه کماندوها گشتند مرا پیدا
نکردند و با خود میگفتند کجا رفت؟! بعد به ماشین مشکوک
شدند .من خودم را محکم به زیر ماشین چسباندم .هر چه نگاه
کردند مرا پیدا نکردند و همین که ماشین را هل دادند پای من
روی زمین کشیده شد و متوجه من شدند .گفتند :بیا بیرون.
یک چاقو و تعدادی اعالمیهی امام همراه داشتم که آنها را الی
الستیک ماشین مخفی کردم و مرا بیرون کشیدند.
اگر آن چاقو و اعالمیهها را پيدا ميكردند ،حسابم را میرسیدند.
باالخره مرا بردند و سوار ماشین کردند تا به ژاندارمری ببرند.
اگر پای من به ژاندارمری میرسید با توجه به سوابق و حضور در
صحنههای تظاهرات حسابم را میساختند در آن لحظه ناگهان
خانمی پیش آم��د و در حالی ک��ه ّ
بچهای بغلش ب��ود ،جلوی
جیپ مأموران را گرفت و سر و صدا راه انداخت که ّ
بچه مرا کجا
میبرید؟ نمیگذارم او را ببرید .فرماندهشان از ماشین پیاده شد
و گفت :خانم چیه؟! خانم گفتّ :
بچه من سرکار بوده چرا او را
گرفتهاید؟! فرمانده گفت :خانم پسرت در جمع تظاهرکنندگان
ب��ود .او را آزاد میکنم؛ ّام��ا از ای��ن به بعد میان تظاهرکنندگان
پیدایش نشود .مرا پیاده کردند .من هم برای آن که ژاندارمها
ّ
شک نکنند که او مادرم نیست به اتفاق آن زن شجاع و فدا کار
تا چهارراه سجادیه رفتیم .بعد از او تشکر کردم و جدا شدم .او به
طرف سنگبند (بلوار سمیه امروزی سمت امامزاده احمد قاسم)
رفت و من هم به قصد خانه راهی سفیدآب شدم و آمدم خانه.
غالمرضا محمودنژاد
ـ حسین خبردار شده بود که میخواهند یکی از بستگان شاه معدوم
را در حرم حضرت معصومه(سالم اهلل عليها) به خاک بسپارند .او
با ّ
عدهای از مبارزین دیگر به طرف حرم مطهر حرکت کرده بودند
تا از خاکسپاری آن ملعون جلوگیری کنند .مردم انقالبی که از
خیابانهای دیگر آمده و آنجا تحصن کرده بودند به هر نحوی
که بود نگذاشتند آن شخص وابسته به حکومت را در حرم خاک
کنند .بعدازظهر با ّ
عدهای از مردم به طرف خیابان امام و میدان
امام (خیابان تهران قدیم) که پایان تظاهرات مردمی بود رفتم.
نزدیک غروب بود که هنگام برگشتن از پشت سر صدای آشنایی
به گوشم خورد .او کسی نبود غیر از حسین .برگشتم و به او سالم
کردم و گفتم :چرا ظهر نیامدی خانه؟ گفت :از صبح تا حاال چیزی
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ن�����خ�����ورده�����ام و ب�����رای
خوردن غذا به مغازهای رفتیم
و م���اج���راي ح���رم و خ��اک��س��پ��اری
آن ملعون و برنامههای خیابانی و تظاهرات مردمی
را ب��رای��م ت��ع��ری��ف ک���رد .ب����رادر ش��ه��ي��د؛ علیاصغر م��ح��م��ودن��ژاد
ـ در بحبوحبهي انقالب بود كه ما همگی به مشهد ّ
مقدس رفتیم.
حسین هم دنبال ما آمد .وقتی رسیدیم مشهد و در منزلی مستقر
شدیم ،حسین هم آنجا چند نفردوست پیدا کرد .در تظاهرات با
آنها آشنا شده بود .مشهد که بودیم یک روز از صبح تا غروب او را
ندیدیم تا این که غروب آمد منزل و برای ما تعریف کرد که من یک
گروه جمع کردم و تظاهرات راه انداختیم .در آن ده روزی که آنجا
بودیم حسین هر روز کارش این بود که با گروهی به دنبال تظاهرات
ّ
میرفت و در مسافرت هم دست از تالش و فعالیت برنمیداشت
و مبارزه خود را ادامه میداد .خواهر شهيد؛ فاطمه محمودنژاد
ـ در یکی از روزه��ای قبل از پیروزی انقالب ،حسین آمد خانه و
به من گفت :بیا برویم بیرون تا عکسهای امام و شهدا را که با
اسپری روی دیوارها کشیدهام نشانت بدهم .حسین تا نزدیک
حرم با من بود و مهدی پسرم را بغل کرده بود .و دیوارها را یکی
یکی نشان م��ن داد .بعد از آن م��ن برگشتم خ��ان��ه؛ ّام��ا او رفت
تظاهرات .شب هم به خانه نیامد .مادرش هم تهران بود فردا
رفتم به ات��اق ح��اج خانم م��ادر شوهرم چ��ادر س��رم نبود و ّاط�لاع
نداشتم کسی داخل اتاق باالی است .دیدم حسین در اتاق باال
نشسته .رفتم چادر سرم کردم و برگشتم و به او گفتم :آن باال
چه می کنی؟ گفت :من دارم یک ّ
وصیتنامه مینویسم و همین
جا پنهان میکنم .بعد از شهادتم متوجه میشوید .گفتم :این
روزنامهها چیه دستت؟ گفت :این روزنامههای ام��ام است که
َ
ّ
متوجه نمیشوید؛
من یادگاری نگه داشتم تا بعدا ببینید .االن
بعدها میفهمید .حسین با لباس مشکی بود .گفتم :چرا مشکی
پوشیدی؟ گفت :به خاطر سوزاندن الستیک باید مشکی بپوشم!
چون بر اثر دود الستیک لباسها سیاه میشود .نگو که به خاطر
شهادت رفقای شهیدش ب��ود .همسر ب��رادر شهيد؛ اش��رف نعیمی.
ی������ک روز ح����س����ی����ن ب������ه م������ن گ����ف����ت م����ی����خ����واه����م ب������روم
ت�������ه�������ران .گ����ف����ت����م :ت������ه������ران چ����������را؟ گ�����ف�����ت :ی������ک ع� ّ
�����ده
هستند که در دانشگاه تظاهرات میکنند و شعارهای فریبنده و
ّ
ضد انقالبی میدهند و شعارهایشان استقالل ،آزادی ،جمهوری
اسالمی نیست .البته شعارهایی که بیشتر مطرح بود ع�لاوه بر
استقالل ،آزآدی ،جمهوری اسالمی و حزب فقط حزب اهلل رهبر
فقط روح اهلل ب��ودّ .ام��ا آنها شعارهای دیگری میدادند که یادم
نیست .حسین حدود 15روز به تهران رفته بود و وقتی آمد چنین

نقل کرد :من برای مقابله
با منافقین که شعارهای چپی
خ���ل���ق م��س��ل��م��ان و م��ج��اه��دی��ن خ�����ل�����ق
میدادند به تهران رفتم و تعدادی از ّ
بچههای قم را همراه
خود بردم و در دانشگاه شعارهای انقالبی میدادیم که چند
نفر از مجاهدین خلق و منافقین میخواستند ما را بزنند؛ ّاما
ما چند نفری بر سرشان ریختیم و آنها را زدیم وکتک ّ
مفصلی
از ما خوردند .زهر چشم حسابی از آنها گرفتیم و ط��وری عمل
ک��ردی��م ک��ه فکر ک��ردن��د ت��ع��داد م��ا خیلی زی��اد اس��ت .بعد از این
ماجرا برگشتیم قم .شوهر خواهر شهيد؛ حاج فضل اهلل میرفتاح
ـ وقتی حسین از قم به تهران میآمد ،بیشتر وقتها خانهی ما بود.
چون روزها اغلب سرکار ّبنایی میرفتّ ،فع ّ
الیتهای انقالبیاش را
بیشتر در شبها انجام میداد .بعضی از شبها که میآمد ،عکس
امام را به صورت کلیشه درمیآورد و با اسپری روی مقوا میزد ،و
اعالمیهها را بین برادرانم ،محمد و علی و حسن تقسیم میکرد ،تا
آنها نیز در تظاهرات خیابانی بین مردم تقسیم کنندّ .
حتی من هم
در پخش اعالمیه و کارهای او همکاری میکردم .از جمله ترفندها
وکارهای او برای پخش اعالمیه و عکس امام این بود که عکسها
و اعالمیههای امام را به من میداد و من هم آنها را الی گوشتهای
ن��ذری میگذاشتم و بین همسایهها پخش میکردم و به این
طریق عکسها و اعالمیههای امام به دست مردم میرسید .حسین
به خاطر همین منزل ما زیاد میآمد که اعالمیه و عکسهای امام را
در خانهی ما پنهان کند .دختر دایی شهید؛ فاطمه شفیعی اقدم
ـ روزی جوانی را دیدم در بهشت زهرا کنار قبر حسین نشسته بود و
گریه میکرد .گفتم :چه نسبتی با این شهید دارید؟ گفت :ما با هم
رفیق بودیم .در روز  22بهمن  57با هم با چوب وارد کالنتری 14
تهران شدیم ،مأمورها از باال شروع کردند به تیراندازی .حسین
در حین ف��رار  2تا تیر خ��ورد ،یکی از جلوی سینهاش و یکی از
پشت به کمرش و من دیگر او را ندیدم .خاله شهيد؛ زهرا آشفته

ش � � � � �ع� � � � ��اره� � � � ��ا ،وی�� � �ت� � ��ری� � ��ن
خ���واس� �ت� �هه���ا و دغ� ��دغ�� �هه� ��ای م � � ��ردم ه �س �ت �ن��د.
به ويژه در شرایط ملتهب سیاسی که شعارسازیها بیش
از آنکه کنترلشده باشند ،فیالبداههاند و به طور خودجوش
پدید میآیند و شیوع پیدا میکنند.
در ذيل به چند مورد آن آشاره ميشود.

نواره!

ارتشبد ازهاري که سر کار آمد ،حرفهايي سرکاري ميزد که همه
م���ردم خندهشان ميگرفت .ي��ک ب��ار در اوج م��ب��ارزات مردمي
آم���د مجلس ش���ورای م�ل��ی و ب��ه ن��م��اي�ن��دگ��ان گ�ف��ت ک��ه خدمت
اعليحضرت رس �ي��ده و ب��ه ذات ملوکانه اطمينان خ��اط��ر داده
است که در مملکت هيچ خبري نيست .يک عده ناچيزي آدم
خرابکار(!) شبها از تاريکي هوا استفاده ميکنند و ميروند روي
پشت ب��ام ،ن��وار «اهلل اکبر» ميگذارند ت��وي ضبط و صدايش را
ت��ا آخ��ر بلند ميکنند .ازه ��اری ک��ه اي��ن حرفها را زد ،روز بعدش
م��ردم ريختند ت��وی خيابانها و شعار انقالبي و طنزآميز خ��ود را
سردادند :ازهاري بيچاره ،ای خر چار ستاره ،بازم بگو نواره،
ن��وار ك��ه پ��ا ن ��داره ،س��ر و ص��دا ن ��داره ،چشمهاي ت��و خ�م��اره!
شاه فراری!
زمانی که حکومت نظامی ازهاری ارتشبد هم جواب نداد و شاه
احساس کرد که پهلوان را زنده خوش است و به سالمتی رژيم
سلطنتی در رفت؛ مردم از خوشحالی زايدالوصف بيرون ريختند و
فرياد شادی سر دادند:
شاه فراری شده  /سوار گاری شده ! مر غ طوفان!
ـ همزمان با فرار شاه مخلوع  ،مر غ طوفان رژيم شاه  ،شاپور بختيار

بياختيار زم ��ام از ک��ف ره��ا ش��ده
ح�ک��وم��ت را ب��ه خ��ي��ال خ ��ودش دو دس �ت��ی چسبيد که
تتمهاش در نرود ،طبع طنز پرشور و انقالبی مردم دوب��اره به
کار افتاد و آخرين سياست اتخاذی رژي��م درمانده و مثل برف
آب ش��ده ش��اه را به سخره گرفت :ما ميگيم ش��اه نميخوايم،
نخستوزير ع��وض ميشه م��ا ميگيم خ��ر نميخوايم ،پ��ال��ون خر
عوض ميشه نه شاه ميخوايم نه شاپور ،لعنت به هر دو مزدور!
آفتابهای برای اعلیحضرت
یکی از آخرین دست و پاهایی که شاه برای ماندن در سلطنت
کردن بختیار بود .بختیار که از اعضای جبهه
زد ،نخستوزیر
ِ
ملی بود ،در پی تز اساسی این جبهه که «ش��اه ،شاه باشد؛ اما
فقط سلطنتش را بکند» ن�خ�س�توزی��ری را پ��ذی��رف��ت و البته
بالفاصله بعد از پذیرش ای��ن سمت از جبهه ملی اخ��راج شد.
بختیار ،آخ��ری��ن تیر ت��رک��ش ش��اه ب ��ود .ش��اه ب��ه م��ح��دود شدن
اختیاراتش رض��ا شد تا اص��ل سلطنت را از کف ندهد .ام��ا این
حربه هم سودی نداشت .مردم به جایی رسیده بودند که جز
سقوط سلطنت را نمیخواستند .م��ردم دست شاه را خوانده و
دریافته بودند که بختیار آمده است تا سرپوشی باشد بر گندی
شاه کمرشکسته،
که شاه باال آورده و تمسخرکنان فریاد میزدندِ :
ت��و ت��وال��ت نشسته داد م �یزن��ه :بختیار ی��ه آف��ت��اب��ه آب ب��ی��ار!
کوروش ،برخیز!
یکی از اقدامات شاه برای نمایش اقتدار و هیمنهاش ،برگزاری
جشنهای  ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی بود .در یکی از آیتمهای این
جشنهای پرخرج و عریض و طویل ـ که با حضور سران بسیاری
از کشورهای خارجی برگزار شد ـ شاه با تبختری که فقط از خودش

ب�������ر م�������یآم�������د و ب�����س،
رو ب�����ه م�������زار ک���������وروش ک��ب��ی��ر
ک�������رد و گ����ف����ت« :ک�� � � � ��ورورش،
آس � � � � � � ��وده ب� � � � �خ � � � ��واب ،ک� � � ��ه م� � � ��ا ب� � � �ی � � ��داری � � ��م».
که یعنی ما وارث برحق امپراطوری ایران بزرگ هستیم و چه
بسا از خود کوروش هم بهتر باشیم و از اینجور گندهفرماییها.
هنور مدت زیادی از برگزاری آن جشنها در کمال سکوت و ثبات
نگذشته ،اما نظام شاهنشاهی در آستانه سقوط قرار دارد .همین
سقوط میتوانست بهترین پاسخ به جمله معروف شاه خطاب به
کوروش باشد .اما باالخره ظریفان ملت نیز باید ظرافتهایشان را
به نمایش بگذارند .این بود که روی دیوارهای تهران ،نقیضهای
ناب برای جمله شاه نوشتند :کوروش برخیز که گندش در آمد!
ماجراهای شهبانو
س��ف��ر ف���رح پ��ه��ل��وی ب��ه آم��ری��ک��ا و رق��ص��ی��دن��ش ب��ا ج��ی��م��ی ک��ارت��ر،
رئیسجمهور وقت آمریکا ،ا گرچه علیاالصول نباید در معادالت
سیاسی واقعة چندان بااهمیتی تلقی میشد ،اما در داخل کشور
ناموسی زیادی به خانواده سلطنتی تحمیل کرد .شاه
هزینههای
ِ
و اطرافیانش که از هر موقعیتی ب��رای تظاهرات و نمایشهای
مذهبی اس��ت��ف��اده م�یک��ردن��د ،در پ��ی رقصیدن ف��رح ب��ا ک��ارت��ر به
صفتی متهم شد که اصطالح مؤدبانهاش «بیغیرتی» است.
م��ردم هم انگار منتظر چنین فرصتی نشسته بودند تا آنچه را
در دل داشتند بر زب��ان بیاورند .پیرامون ای��ن ماجرا شعارهای
زی��ادی ساخته شد که فقط بعضی از آنها قابل چ��اپ هستند:
ـ فر ح به من گفت
ـ چی گفت؟
ـ در گوش من گفت
ـ چی گفت؟
ـ ـ با تلفن گفت
ـ چی گفت؟
کارتر منو بگیره!
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الهی مملی بمیره

 10فروردين (1340پنج شنبه)
وفات آیتاهلل العظمی حاج سید حسین بروجردی
َ
آیتاهلل العظمی حاج سید حسین بروجردی با سی واسطه نسب به حضرت امام حسن مجتبی(عليه السالم)
ميرساندند .در سال  1253ش در بروجرد متولد شده و در سن  18سالگی برای تكمیل تحصیل به اصفهان رفت
و پس از ده سال به نجف اشرف عزیمت نموده و به درس آیتاهلل خراسانی وارد گردید .ایشان پس از مراجعت
و اقامت در بروجرد به قم مهاجرت كرده و به عنوان مرجع تقلید شیعیان جهان معرفی گردیدند و مدت  16سال
مرجعیت عامه را عهدهدار بودند.
16مهر ( 1340یك شنبه)
تصویب قانون انجمنهای ایالتی و والیتی
رژیم پهلوی بعد از وفات آیتاهلل بروجردی زمینه را برای پاك كردن اسالم از متن فعالیتهای مردم ایران مناسب
دید و به این دلیل قانون انجمنهای ایالتی و والیتی را به تصویب دولت و مجلس وقت رساند و آن را در مطبوعات
اعالم كرد .در این قانون قسم به قرآن و شرط مسلمان بودن برای نمایندگان مجلس حذف شده بود و همین
باعث اعتراض علمای اسالم و مردم مسلمان گردید.
8آذر ( 1341جمعه)
لغو قانون انجمنهای ایالتی و والیتی
با اعتراض علمای اسالم از جمله آیتاهلل سيدروحاهلل خمینی و آیتاهلل حائری و دیگر علما و حضور گسترده مردم
در پشتیبانی از علمای اسالم پس از مكاتبات و تظاهرات و اعتراضات ،دولت خائن اسداهلل علم قانون فوق را ملغی
اعالم كرد.
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بعد از انتشار خبر تصویب
قانون كاپیتوالسیون و پایمال
كردن حقوق ملت ایران در برابر
یك عده افراد خارجی ،حضرت امام خمینی در این روز
طی یك سخنرانی مشروح این قانون را برای مردم با عبارت
ساده و قابل فهم عرضه مينماید و مردم را به قیام برای كسب
استقالل و حقوق خود فرا ميخوانند.
13آبان ( 1343چهارشنبه)
 تبعید حضرت امام خمینی به تركیه
پس از سخنرانی امام خمینی در رابطه با قانون كاپیتوالسیون
و هراس حكومت از تكرار حماسه پانزده خرداد رژیم تصمیم بر
تبعید ایشان ميگیرد و در شب  13آبان خانه ایشان را با صدها
كماندو و چترباز مسلح محاصره نموده و پس از دستگیری ،ایشان
ً
را به تهران منتقل مينماید و مستقیما به فرودگاه مهرآباد ميبرند
و از آنجا با هواپیما به تركیه منتقل نمودند و ایشان را به محلی
به نام «بورسا» تبعید كردند .رژیم برای جلوگیری از قیام مردم
شهرهای مهم ایران را به اشغال قوای نظامی درآورد و به هیچ
كس اجازه خروج از خانه را نميدهد و بدین شكل رژیم توانست از
خروش مردم در امان بماند.
 1بهمن ( 1343پنج شنبه)
اعدام انقالبی حسنعلی منصور
حسنعلی منصور كه نخست وزیر شاه بود توسط برادران بخارایی
و مرتضی نیك نژاد از هیأتهای مؤتلفه اسالمی اعدام گردید.
 21فروردین ( 1344شنبه)
حمله به محمدرضا پهلوی در كاخ مرمر توسط سرباز
شهید رضا شمسآبادی.
26خرداد (1344چهارشنبه)
چهارتن از اعضاي هیأتهای مؤتلفه اسالمی (بخارایی،
امانی ،هرندي  ،نیك نژاد) به دست رژیم پهلوی به شهادت
رسیدند.
 13مهر ( 1344سه شنبه)
تغییر محل تبعید امام خمینی به نجف اشرف
رژیم كه از حركتهای انتقامی علیه خودش به واسطه تبعید
حضرت امام وحشت داشت تصمیم گرفت به حالت تبعید امام
خمینی پایان دهد بدون این كه ایشان را به كشور بازگرداند .به
همین دلیل با دولت عراق مذا كراتی به عمل آورد و موافقت این
دولت را جلب نمود و امام خمینی و فرزندش حاج مصطفی را به
عراق و شهر نجف اشرف انتقال داد.
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 19دی
( 1341چهارشنبه)
اعل
پهلوی و در رأس آن محمدرضا
ر ژ یم
در جهت خواستهای استعمارگرانه آمریكا و همچنین
تغییر فكر مردم ایران دستورالعمل دیكته شده استكبار را كه
در كشورهای دیگر به اجرا درآمده بود به عنوان انقالب سفید به
مردم ایران عرضه نمود و آن را به رفراندم گذاشت.
2بهمن ( 1341سه شنبه)
تظاهرات مردم در تهران
با تحریم رفراندم از طرف امام خمینی بازار تهران تعطیل شد
و مردم در اطراف بازار اجتماع كردند و گروهی به منزل آیتاهلل
خوانساری و آیتآهلل بهبهانی رفتند.
 1فروردین ( 1342پنج شنبه)
اعالم عزای عمومی در عید نوروز
امام خمینی برا ی جوابگویی به اقدامات شاه و اطرافیانش عید
نوروز سال 1342را عزای عمومی اعالم كرد .مردم مسلمان ایران
با برافراشتن پارچه سیاه به ندای او لبیك گفتند و روحانیون از
خطرات دولت برای اسالم صحبت كردند.
 2فروردین )1342جمعه(
تهاجم رژیم پهلوی به مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه
عصر این روز مراسم عزاداری در مدرسه فیضیه قم برپا بود كه
سربازان مسلح و مأموران امنیتی محل را محاصره نمودند و
سپس گروهی از آنها با لباس مبدل به درون مدرسه رفتند و در
میان سخنرانی یكی از گویندگان به او حمله كردند .سپس به
طالب مدرسه فیضیه حمله نمودند و آنها را از حجرههایشان
كه در طبقهي باال بود ،به بیرون پرتاب كردند و با به شهادت
رساندن گروهی از آنان در تاریكی شب محل را ترك كردند.
 13خرداد ( 1342دوشنبه)
دستگیری حضرت امام خمینی
بعد از سخنرانی تاریخی امام خمینی در عصر عاشورای 1342
كه در آن رژپم پهلوی و ایادی آن را محكوم نمود ،نیمه شب
كامیونهایی از سربازان و مأموران امنیتی خانه ایشان را محاصره
كرده و ایشان را بازداشت نموده و به تهران منتقل كردند ،مأموران
حضرت امام خمینی را یك روز در باشگاه افسران و بعد در زندان
قصر به مدت  19روز و پس از آن در پادگان عشرتآباد محبوس
ساختند.
15خرداد ( 1342چهارشنبه)
قیام ملت ایران در اعتراض به دستگیری امام خمینی

پس
از اعالم خبر
دستگیری امام خمینی ،مردم
مسلمان قم جلوی خانه آیتاهلل
گلپایگانی و صحن مطهر حضرت معصومه(سالم اهلل
عليها) تجمع نموده و پس از صدور بیانیهای به تظاهرات
پرداختند و با شعار یا مرگ یا خمینی از حرم بیرون آمدند؛ ولی
فاصلهای را طی نكرده كه با رگبار مسلسل مواجه شدند و درگیری
بسیار شدیدی بین مردم و مأموران به وجود آمد ،مأموران مردم
را محاصره كرده و به تیراندازی پرداختند .در این هنگام حاج
مصطفی خمینی پسر امام از مردم خواست به خانههایشان
بروند .در شهرهای دیگر هم درگیری بین مردم و مأموران رژیم
پهلوی باعث به شهادت رسیدن عدهي زیادی از مردم گشت و
رژیم خونآشام پهلوی توانست با اعالم حكومت نظامی و ایجاد
وحشت و كشتار وسیع انقالب مردم را برای مدتی مهار نماید.
 11مرداد ( 1342جمعه)
آزادی از زندان و بازداشت خانگی امام خمینی
پس از تظاهرات  15خرداد رژیم كه از عواقب بازداشت امام
خمینی هراس داشت ایشان را از زندان پادگان عشرتآباد به
منزلی مربوط به ساواك در داودیه تهران منتقل نمودند و آنجا
را تحت نظر كامل قرار داد؛ ولی ساعتی بعد سیل جمعیت به
سوی داودیه سرازیر شد .در این منزل بود كه روحانیون وقایع 15
خرداد را برای امام تشریح كردند و اطالع از قیام مردم ایشان را به
سختی منقلب نمود تا آنجا كه فرمود« :تا ملت عمر دارد غمگین
در مصیبت  15خرداد است … .واقعه  15خرداد پشت ما و هر
مسلم غیرتمندی را ميشكند».
 17فروردین ( 1343دوشنبه)
آزادی امام خمینی از بازداشت خانگی
امام خمینی پس از  9ماه بازداشت خانگی ساواك ،آزاد گشته و
روز  18فروردین ( 1343سهشنبه) به منزل شخصی خود در قم
مراجعت نمودند.
 3مرداد (1343شنبه)
تصویب قانون كاپیتوالسیون
طبق این قانون ،مأموران سیاسی و مستشاران خارجی در ایران
از تعقیب قانون و جزایی مصون هستند و در صورت ارتكاب
جرم یا عمل خالف قانون به كشورشان جهت بررسی یا محاكمه
عودت داده خواهند شد .رژیم پهلوی از ترس عكسالعمل مردم
خبر تصویب این قانون را تا مدتی اعالم نكرد.
 4آبان ( 1343دوشنبه)
پایداری امام خمینی در برابر كاپیتوالسیون

دی 1346
(یك شنبه)
ج��ه��ان پ �ه �ل��وان غ�لام��رض��ا
تختی به دست عوامل ساواك رژی�� � � � � ��م
پهلوی به شهادت رسید.
20خرداد ( 1349چهارشنبه)
آیتاهلل سيدمحمدرضا سعیدی در زندان و
شكنجهگاههای رژیم پهلوی به دلیل طرفداری از آیتاهلل
خمینی توسط ساواك به شهادت رسید.
 8اردیبهشت ( 1350چهارشنبه)
كارگران كارخانه جهان چیت كرج كه برای احقاق حق
خود قیام كرده بودند توسط ارتش قتل عام شدند.
 7دی ( 1353شنبه)
آیتاهلل حسین غفاری در زندان رژیم پهلوی به شهادت
رسیدند.
29خرداد ( 1356یك شنبه)
دكتر علی شریعتی در خارج از كشور به وسیله ساواك
رژیم پهلوی به شهادت رسید.
 15خرداد ( 1356شنبه)
امیرعباس هویدا نخست وزیر  13ساله رژیم پهلوی به
دلیل فساد و عدم كارآیی دولتش استعفا نمود و جمشید
آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب گردید.
 1آبان ( 1356یك شنبه)
شهادت فرزند امام
حاج سیدمصطفی خمینی فرزند بزرگ امام خمینی در عراق به
دست عوامل و مأموران امنیتی ساواك رژیم پهلوی با همكاری
رژیم بعث عراق به شهادت رسید.
 17دی ( 1356شنبه)
مقاله روزنامه اطالعات و توهین به امام خمینی
به مناسبت سالروز سیاه كشف حجاب مقالهای تحت عنوان
«ایران و استعمار سرخ و سیاه» به قلم احمد رشیدی مطلق به
چاپ رسید كه در آن به روحانیت به ویژه آیتاهلل العظمی امام
خمینی اهانت شده بود و نویسنده با وقاحت تمام ایشان را كه
ً
تمام وجودش در خدمت اسالم و مردم بود مستقیما مورد اهانت
قرار داده بود.
 8دی ( 1356یك شنبه)
عكسالعمل مردم برابر مقاله اطالعات
موجی از خشم و نفرت سرتاسر ایران را فرا گرفت؛ ولی در قم
بالفاصله نتایج آن ظاهر گشت؛ مدارس علمیه ،منابر و نماز
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جماعت تعطیل گردید .مردم
به طرف منزل آیات عظام حركت
كردند تا صدای اعتراض خود را وسعت بخشند .تعدادی
از نسخ روزنامه اطالعات پاره شد و تظاهرات اوج گرفت كه با
حمله پلیس به زد و خورد تبدیل شد و پس از مدتی پایان گرفت.
19دی (1356دوشنبه)
قیام خونین مردم قم
طبق قرار طالب همگی جلوی مدرسه علمیه خان و میدان آستانه
جمع شدند و به سوی منزل علمای اسالم حركت كردند و تا ظهر
این برنامه و حضور گسترده مردم ادامه داشت تا این كه مأموران
جلوی مردم قرار گرفتند و به دستور ساواك آنها را به گلوله بستند
و تعداد زیادی از مردم بيگناه را به خاطر حفظ احترام مرجع
تقلیدشان كه خواسته آنها بود به شهادت رساندند.
 29بهمن ( 1356شنبه(
قیام مردم تبریز
به مناسبت چهلم شهدای قم مردم تبریز به پا خاستند و حركت
آغاز شده را تداوم بخشیدند در این روز در تبریز عزای عمومی
اعالم شد و علمای تبریز مجلس ختم برگزار نمودند .پلیس
اطراف مسجد را محاصره نمود و از ورود جمعیت ممانعت كرد
و اجتماع مردم مترا كم شد و پلیس برای ارعاب و متفرق نمودن
شروع به تیراندازی هوایی كرد و مردم به مأموران حمله نمودند
و با شعار درود بر خمینی و مرگ بر شاه راهپیمایی بزرگی را آغاز
كردند .پلیس كه قدرت مقاومت را از دست داده بود از ارتش
كمك خواست و تظاهرات مردم به خاك و خون كشیده شد.
 10فروردین ( 1357پنج شنبه(
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 13شهریور ( 1357دوشنبه)
راهپیمایی عید فطر
نماز عید فطر با حضور میلیونها نفر از مردم با ایمان تهران
برگزار شد و بعد از نماز عید مردم به راهپیمایی پرداختند و
خواستار لغو حكومت شاهنشاهی شدند.
 17شهریور (1357جمعه)
جمعه سیاه
پس از راهپیمایی عید فطر و عدم دخالت قوای انتظامی مردم
امیدوار شدند كه قوای انتظامی به راهپیمایيهای آرام كاری
نخواهند داشت .جمعه  17شهریور مردم صبح زود به حركت در
آمدند .در همین هنگام دولت ساعت  6صبح در تهران و  12شهر
بزرگ دیگر حكومت نظامی اعالم كرد و مردم كه از این امر اطالع
نداشتند دسته دسته به طرف محل تجمع كه میدان ژاله(شهدا)
بود حركت كردند و در میدان با سربازان سر تا پا مسلح مواجه
شدند .آنها مردم را محاصره نمودند و سپس شلیك كردند و به
قصد كشتن آنها را هدف قرار دادند .در این فاجعه هزاران نفر در
سراسر كشور و از جمله میدان شهدا(ژاله سابق) تهران به شهادت
رسیدند.
 2مهر ( 1357یك شنبه)
منزل امام خمینی در عراق توسط پلیس این كشور
محاصره گردید.
 3مهر (1357دوشنبه)
حزب رستاخیز كه توسط رژیم پهلوی تأسیس شده بود
منحل گردید.
 10مهر ( 1357دوشنبه)
هجرت امام خمینی از عراق به كویت
با افزایش فشارها و جلوگیری دولت عراق از فعالیتهای سیاسی
حضرت امام خمینی ایشان تصمیم به خروج از این كشور گرفتند.
به همین دلیل به طرف كویت حركت كردند .اما دولت كویت به
ایشان مجوز ورود به كویت را نداد.
 13مهر ( 1357پنج شنبه)
هجرت امام خمینی از عراق به پاریس
در پی عدم ورود امام خمینی به كویت و جلوگیری دولت عراق
از بازگشت ایشان به نجف اشرف ،امام خمینی تصمیم ميگیرند
برای ادامه مبارزه به فرانسه مهاجرت نمایند.
17مهر ( 1357دوشنبه)
تغییر مكان امام خمینی از پاریس به دهكده نوفل لوشاتو.
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قیام مردم یزد
در روزهای نهم و دهم فروردین مردم یزد به تبعیت از رهبر
انقالب عید را تحریم كردند و برای بزرگداشت شهدای تبریز ،خود
را مهیا ساختند .در روز چهارشنبه  9فروردین مردم بعد از مراسم
به خیابان ریختند و با شعارهای درود بر خمینی و مرگ بر شاه به
راهپیمایی پرداختند و روز پنج شنبه  10فروردین به دعوت آیتاهلل
صدوقی تعطیل عمومی اعالم گشت و مردم در مساجد گرد آمدند
و بازگشت امام خمینی و آزادی زندانیان سیاسی و نابودی رژیم
پهلوی را خواستار شدند و در خاتمه جلسه به خیابان آمدند اما
با تمركز قوای پلیس و ارتش مواجه شدند .تیراندازی آغاز شد و
گروهی به شهادت رسیدند و عده زیادی مجروح گردیدند.

 25اردیبهشت 1357
(دوشنبه(
در پی او جگیری تظاهرات و
درگیریهای مردم با عوامل رژیم پهلوی ،دولت آموزگار
به مأموران نظامی و انتظامی در برابر آشوبها دستور شدت
عمل داد.
15خرداد ( 1357دوشنبه)
به مناسبت سالگرد  15خرداد در تهران و شهرستانها
تعطیل و اعتصاب سراسری اعالم گردید.
 30تیر ( 1357جمعه)
تولد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج)
مردم ایران برای نشان دادن نفرت خویش از رژیم پهلوی مراسم
چراغانی و جشن شادی در این روز خجسته را تحریم كردند.
31تیر (1357شنبه)
حجتاالسالم شیخ احمد كافی خطیب مشهور در اثر
تصادفي مشكوك كشته شد.
 21مرداد ( 1357شنبه)
درگیری خونین در اصفهان و اعالم حكومت نظامی در
این شهر كه توسط فرماندار نظامی شهر به اجرا درآمد.
25مرداد ( 1357چهارشنبه)
اعالم حكومت نظامی توسط دولت آموزگار
دولت برای كنترل اوضاع در سطح كشور به خصوص در
استانهایی كه افراد خارجی در آن حضور بیشتری دارند در چند
شهر اعالم حكومت نظامی نمود.
 28مرداد ( 1357شنبه)
فاجعه سینما ركس آبادان
رژیم پهلوی برای ارعاب و ایجاد وحشت در میان مردم دستور به
آتش كشیدن سینما ركس آبادان را داد در حالی كه مردم بيخبر
و بيگناه مشغول تماشای فیلم بودند .این فاجعه باعث مرگ
 400الی  60انسان بيگناه گردید.
 5شهریور ( 1357یك شنبه)
سقوط دولت جمشید آموزگار
در پی رسوایی فاجعه سینما ركس آبادان و عدم توفیق دولت
آموزگار در سركوب مردم و ایجاد اصالحات در جهت تحكیم رژیم
پهلوي ،آموزگار را از مقام خود استعفا داد.
تشكیل دولت شریف امامی
در پی سقوط دولت آموزگار ،شریف امامی استاد اعظم لژ
فراماسونری در ایران مأمور تشكیل دولت گردید.

دول� � � ��ت ف� ��ران � �س� ��ه از
فعالیتهای سیاسی آیتاهلل
ين�م��ای��د.
خ�م�ی�ن��ی ج �ل��وگ �ی��ری م� 
19مهر ( 1357چهارشنبه)
اعتصاب كاركنان مطبوعات در سراسر كشور آغاز گردید.
24مهر ( 1357دوشنبه)
رژیم پهلوی مسجد جامع كرمان را به آتش كشید.
به مناسبت چهلم شهدای  17شهریور عزای عمومی
اعالم شد.
 29مهر ( 1357شنبه)
اعتصاب كاركنان صنعت نفت
با اعتصاب همگانی كاركنان و كارمندان صنعت نفت
پاالیشگاههای سراسر كشور در خطر معرض شدن قرار گرفت.
 8آبان (1357دوشنبه)
آیتاهلل طالقانی از بند رژیم پهلوی آزاد شدند.
10آبان ( 1357چهارشنبه)
ارتش كنترل تأسیسات نفتی كشور را در دست گرفت.
 13آبان ( 1357شنبه)
تظاهرات دانشآموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه
تهران به خاك و خون كشیده شد.
آیتاهلل مفتح از زندان آزاد گردید.
 15آبان (1357دوشنبه)
استعفا و سقوط كابینه شریف امامی در پی حوادث
خونین  13آبان اعالم گردید.
تشكیل دولت نظامی به نخست وزیری ژنرال ازهاری
اعالم گشت.
 10آذر ( 1357جمعه)
فریاد اهللا كبر بر فراز بامها  ،سراسر كشور را فرا گرفت.
 11دی ( 1357دوشنبه)
روزهای خونین در مشهد مقدس
با اوجگیری تظاهرات مردم مشهد سربازان و مأموران امنیتی در
روزهای  10 ،9و  11دی ماه با حمله به حرم مطهر امام رضا(عليه
السالم) و مردم در خیابانها و بیمارستانها عدهي زیادی را به
شهادت رساندند و گروهی را مجروح نمودند.
 16دی ( 1357شنبه)
دولت نظامی ازهاری سقوط كرد.
شاهپور بختیار از اعضای جبهه ملی ایران مأمور تشكیل كابینه از
طرفمحمدرضاپهلوی گردیدوبهسمتنخستوزیرمنصوبشد.
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 23دی ( 1357شنبه)
ب ��ه دس� �ت ��ور ام � ��ام خمینی
شورای انقالب تشكیل گردید.
 26دی ( 1357سه شنبه)
شاه رفت
ایران امروز غرق در سرور و گل و شیرینی بود و مردم فرار محمدرضا
پهلوی را جشن گرفتند .شاه كه برای فرار خود معالجعه بیماری را
دستآویز قرار داده بود در حقیقت برای انجام كودتایی دیگر به
سبك  28مرداد  1332آماده ميشد.
29دی ( 1357جمعه)
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گر چه فساد مالی و اخالقی خاندان پهلوی به خصوص پهلوی دوم بر آشنایان با
تاریخ این دوره پوشیده نیست ،اما رسالت رسانه ای ایجاب می کند که به افشاگری
مفاسد خاندان پهلوی پرداخت ،تا نسل جوان امروز متوجه شود که این خاندان پلید
چه سوء استفاده های مالی و اخالقی را در جامعه و فرهنگ ایران زمین مرتکب شده
است .خوشبختانه مرکز اسناد انقالب اسالمی ،با توجه به اسناد ساوا ک و گزارشاتی
که جمع آوری کرده است ،کار مهمی را در خصوص افشاگری مفاسد خاندان پهلوی
انجام داده است و با ارای��ه اسناد و مدارکی ابعاد گوناگون مفاسد مالی و اخالقی
خاندان پهلوی همچون زمین خ��واری ،ف��رار از مالیات ،انحصار اقتصادی ،فساد
اخالقی ،قمار ،مصرف و قاچاق مواد مخدر ،شراب خ��واری ،تجمالت ،هزینههای
هدایا و جشنها و مهمانیها و سفرهای تفریحی را افشا کرده است.

فساد اخالقی محمدرضا شاه

س��اب��ق��ه ف��س��اد اخ�لاق��ی م�ح�م��درض��ا پ�ه�ل��وی ،ب��ه دوران تحصیل در م��درس��ه «ل��ه روزه»
فرانسه بر میگردد .محمدرضا در این مدرسه با یکی از دختران خدمتکار رابطه داشت
ک��ه مجبور ش��د ب��ه ع�ن��وان ح��ق السکوت  5000ف��ران��ک ب��ه ای��ن خدمتکار پ��رداخ��ت کند.

www.Qafelenoor@gmail.com

16

* اصول جمهوری اسالمی در راهپیمایی میلیونی مردم ایران
اعالم گردید.
3بهمن ( 1357سه شنبه)
شورای سلطنت كه برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران
تشكیل شده بود منحل گردید.
4بهمن (1357چهارشنبه)
برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران،
ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.
 5بهمن ( 1357پنج شنبه)
* دولت بختیار  3روز فرودگاههای كشور را بست.
 7بهمن ( 1357شنبه)
تحصن روحانیون در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن
فرودگاهها آغاز شد.
راهپیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت  28صفر
برگزار گردید.
 9بهمن ( 1357دوشنبه)
فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد.
در پی اعتصابات و تظاهرات و راهپیمایی مردم كه خواستار
بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند .دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را
از اشغال نظامی خارج كرد.
 11بهمن (1357چهارشنبه)
مأموريت ارتش در خیابانهای تهران
دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حكومت وحشت با انجام رژه
نظامیان در تهران و ترویج شایعه كودتا توسط ارتش دست به
حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.
 12بهمن ( 1357پنج شنبه)
ساعت  9و  27دقیقه و  30ثانیه حضرت امام خمینی پس
از پانزده سال تبعید پای بر خاك ایران گذاشتند.

ـ ف��رم��ان��داری نظامی ب��ر اثر
فشار مردم راهپیمایی و تظاهرات
را ب����رای  3روز آزاد اع �ل�ام ك���رد.
ـ نظامیان مستقر در تلویزیون به طور ناگهانی پخش
مراسم استقبال را قطع كردند.
 17بهمن ( 1357سه شنبه)
بر اساس پیشنهاد شورای انقالب ،حضرت امام خمینی
دولت موقت را به مردم معرفی نمودند.
* دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشكیل
گردید.
 19بهمن ( 1357سه شنبه)
راهپیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام
شد.
ـ تعداد زيادی از پرسنل نیروی هوایی ارتش با حضرت امام
خمینی بیعت كردند.
ـ حضرت امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم(سيالم اهلل
عليه) رفتند.
 20بهمن ( 1357جمعه)
 طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه
(شهید شیرودی) دست به تظاهرات زدند.
ـ ساعت  9شب سربازان گارد شاه به پادگان نیروی هوایی در
شرق تهران (خيابان دماوند) حمله نمودند.
ـ مردم برا ی كمك به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند.
21بهمن ( 1357شنبه)
دولت بختیار زمان حكومت نظامی را افزایش داده و
حكومت نظامی را از ساعت  4بعدازظهر اعالم نمود.
ـ حضرت امام خمینی دستور شكستن زمان حكومت نظامی و
حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند.
ـ در تهران و شهرستانها بین سربازان گارد و مردم مسلح
درگیریهای بسیار شدید رخ داد.
 22بهمن ( 1357دوشنبه)
تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و
سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.
با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران
رژیم ستمشاهی پس از  57سال ظلم و ستم متالشی گردید و
انقالب پيروز شد.

پ��س
از ب ��ازگ� �ش ��ت
محمدرضا به ایران،
ب��ه دس �ت��ور رض��اخ��ان،
ف� �ی ��روزه ک��ه در درب� ��ار ه �م��ه او را
زیباترین زن تهران می شناختند ،به
ع��م��ارت محمدرضا منتقل ش��د و ارتباط
او ب��ا محمدرضا ت��ا زم��ان ازدواج ب��ا فوزیه
ادام��ه داش��ت .محمدرضا پس از ازدواج با
فوزیه نیز ای��ن اخ�لاق زش��ت(زن ب��ازی) را
کنار نگذاشت؛ به طوری که یکی از دالیل
جدایی فوزیه از وی پس از تولد دخترش،
بی بند و باری محمدرضا و ناپایبندی او
به قوانین زندگی مشترک بود .محمدرضا
در ه�ن��گ��ام زن��دگ��ی ب��ا ف��وزی��ه ،ب��ا دخ��ت��ری
ب��ه ن ��ام دی��وان��س��االر ه��م راب �ط��ه داش����ت و
در ل��س آنجلس خانهای وسیع و زیبا با
امکانات م��درن در اختیار او گذاشته بود.
اما ماجرای فرار فوزیه از ایران به مصر نیز
شنیدنی اس��ت؛ م��اج��رای ف��رار ف��وزی��ه ،زیر
سر اش��رف و ارنست پ��رون ب��ود که گ��زارش
رابطه فوزیه با شخصی با نام امامی را به
شاه دادند .فوزیه پس از کشف این رابطه
ب��ه مصر رف��ت و دی�گ��ر ح��اض��ر ب��ه بازگشت
نشد .ف��رار فوزیه باعث شد تا محمدرضا
ب��ا آزادی بیشتری ب��ا زن��ان ارت��ب��اط داشته
باشد و به بیبند و ب��اری خود ادام��ه دهد.
اش��خ��اص��ی ه�م�چ��ون ف��ردوس��ت ،شمس،
علم ،اش��رف ،عبدالرضا و هوشنگ دول��و
مأموریت داشتند که زنانی که خوش تیپ و
به سبک اروپایی بودند به شاه معرفی کرده
و آپارتمانهایی در تهران برای آنها دست و پا
کنند تا شاه بتواند با زنان جوان خلوت کند.
م �ح �م��درض��ا ت��ا ق��ب��ل از ازدواج ب��ا ث��ری��ا با
پ��روی��ن غ��ف��اری ک��ه ب��ه پ��ری مشهور ب��ود،
ارت��ب��اط داش��ت؛ ام��ا بعد از ازدواج ب��ا ثریا،
از س� ��وی ه �م �س��ر ج ��دی ��دش ت��ه��دی��د شد
ک��ه ا گ��ر رواب���ط ن��ام �ش��روع خ��ود را متوقف
نکند ،ک��ار آن��ه��ا ب��ه ط�لاق خ��واه��د کشید.
م �ح �م��درض��ا ش ��اه در خ�ل�ال م��س��اف��رت به
ک �ش��وره��ای خ��ارج��ی ،نیز دس��ت از ع��ادت
زشت خود بر
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محمدرضا
ش � ��اه ن��ی��ز ع�لاق��ه
شدید به قمار داشت
و ب�ی�ش�ت��ر در ج�ل��س��ات
قمار داخل خانواده شرکت میجست و
زنان معرفی شده را به بهانه قمار به شب
نشینی دع��وت میکرد و ملکه م��ادر ب��ا آن
پیری به قمار بیش از همه عالقه داشت.
یکی از مطبوعات پاریس با اشاره به باخت
مبالغ گزاف در قمارخانه مونت کارلو توسط
ملکه سابق ایران ،ثریا ،که اکثر اوقات خود
را آنجا میگذارند ،نوشته است« :در حالی که
مردم ایران دارای زندگی رقت باری هستند،
ملکه س��اب��ق ای� ��ران م��ب��ال��غ متنابهی دور
میریزد و این وجوه فقط از سوی شاهنشاه
و دول���ت ای���ران ب��ه ع �ن��وان ح��ق السکوت
ب��رای واالح �ض��رت ثریا فرستاده میشود».
توجه محمدرضا شاه و وابستگان نزدیک
او به قمار ،سران و صاحب منصبان عالی
رتبه کشوری ،دولتی و نظامی را نیز به این
بیماری مبتال کرده بود و گزارشها و اسناد
بسیاری در این خصوص موجود است .علم
در خاطرات خود به نقل از هویدا مینویسد:
«فساد در سطح ب��االی مملکت به قدری
شیوع دارد که حتی از حریم شرم و حیا هم
فراتر رفته است و در این مورد مثال میآورد
که هم ا کنون در کنار دریای خزر سه کازینو
به مقیاس وسیعی مشغول به کار است که
یکی به خواهر شاه و دیگری به برادرش و
سومی به بنیاد پهلوی تعلق دارد».
مصرف و قاچاق موادمخدر
ا کثر اعضای خاندان پهلوی به نحوی
در امر مصرف یا قاچاق مواد مخدر دخیل
بودند .پروین غفاری درباره ضیافتهای
شاه میگوید :بزمها و ضیافتها هم چنان
برقرار است و جامها با سالمتی ما تهی
میشود… محمدرضا بعضی شبها بساط
تریاک پهن میکند .من هم گاهی بستی
میزنم» .پرویز راجی به هنگام صحبت از
شاه میگوید« :شایع است شاه هفتهای سه

بار
بعداز ظهرها
به منزل یکی از
دوستان نزدیک خود
میرود و تریاک میکشد».
نقش اشرف در قاچاق داخلی
و بیرونی و بین المللی مواد مخدر،
بسیار برجسته و وسیع بوده است .اکثر
صاحب منصبان و شاهدانی که خاطرات خود را انتشار
دادهاند ،اشرف را سلطان مواد مخدر ایران معرفی کردهاند.
برادران محمدرضاشاه نیز سوابقی در رابطه با مواد مخدر داشتند؛
محمودرضا ـ برادر شاه ـ در زمینهای مرغوب زراعی خود خشخاش
میکاشت و بزرگترین تولیدکننده تریاک در ایران بود .او اجازه کشت تریاک را
به دست آورده محصول خود را به دولت میفروخت و قسمتی از تریاک را نیز در بازار
آزاد به قیمت باال به فروش میرساند .غالمرضا ـ برادر شاه ـ برای خود دارو دسته ترتیب
داده بود و با حمایت از قاچاقچیان ،مبادرت به وارد کردن هروئین و تریاک میکرد.
حميدرضا ـ برادر شاه ـ باندهای متعدد قاچاق در کلیه مناطق مرزی ایران ترتیب داده بود
و فعالیت گستردهای داشت .هما ـ همسر حمیدرضا ـ نیز عالوه بر بدنامی و فحشاء ،معتاد
به هروئین بود و پسرش بهزاد نیز معتاد به تزریق هروئین و مصرف تریاک و حشیش بود
و زندگی بسیار بدی داشت .همچنین ملکه مادر و برخی از مقامهای اطالعاتی و امنیتی
کشور هم چون سرلشکر تیمور بختیار و ارتشبد هدایت که از قاچاقچیان ماهانه مقدار
زیادی تریاک و هروئین را رایگان دریافت میکردند.
شراب خواری در خاندان پهلوی
مشروبات الکی یکی از اقالم ثابت سبد غذایی خاندان پهلوی بود و استفاده از مسکرات
و مشروبات در دوران حکومت پهلوی و به ویژه محمدرضا به صورت معمول رواج
داشت .مصرف مشروب در جشنها و مهمانیها به طور معمول و عمومی انجام میگرفت.
اوج خرید و مصرف مشروبات در جریان جشن های  2500ساله بود .در این جشن حدود
 2500بطری شراب درجه یک فرانسه که قیمت هر بطری به  100دالر می رسید ،به 165
میهمان عرضه شد .مشروب در دربار محمدرضا مصرف روزانه داشت و وزارت دربار
شاهنشاهی شراب مصرفی را از کشورهایی چون فرانسه ،سوئیس و تجارتخانههای دوبی
تأمین میکرد .طی نامه ابوالفتح آتابای به سفیرکبیر شاه در برن درخواست میشود« :در
مورد شراب قرمز فرانسه دقت شود که زیاد گران نباشد؛ چون شرابهای گران قیمت زیاد
موجود داریم .فقط به مقداری شراب قرمز در حدود هر بطری  40الی  50فرانک فرانسه
که به درد مصرف معمولی کاخ بخورد ،احتیاج است».
اعضای خانواده پهلوی ،نه تنها به خرید و مصرف شراب و مشروبات الکلی مشغول
بودند ،بلکه در ایجاد شراب فروشی و کابارهها و سایر مراکز عرضه مشروبات الکلی در
سطح کشور و حتی کار قاچاق و واردات آن سابقه طوالنی داشتند که در این میان نیز
حمیدرضا ،محمودرضا ،اشرف و اسداهلل علم رکورددار بودند ...عليرضا تاجريان
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ن���م���ی داش������ت و
مدتی را در مصاحبت
با دختران معرفی شده
از سوی دوستان خود میگذراند و به
آنها هدایای گرانقیمت از جمله انگشتر
الماس میداد .علم که محرم محمدرضا بود،
در خارج و داخل ،با هزینههای گزاف مأموریت داشت
که زنان و دختران جوان را برای مصاحبت با شاه معرفی کند.
رفتار زش��ت و بی بندو ب��اری محمدرضا ش��اه گاهی ب��رای او گران
ً
ت��م��ام م��ی��ش��د؛ م��ث�لا در ی��ک س��ف��ر رس��م��ی ب��ه آم��ری��ک��ا ،ه��ان��ری ب��ای��رود
ـ م��دی��ر ک��ل وق���ت وزارت خ��ارج��ه آم��ری��ک��ا ـ در ی��ک ض��ی��اف��ت از ثریا
تقاضای رقص میکند و در ضمن رقص از ثریا درخواست ق��رار مالقات میکند.
زن ب��ارگ��ی محمدرضا باعث ش��د ت��ا از دوم��ی��ن همسر خ��ود (ث��ری��ا) نیز ج��دا ش��ود؛ اما
پ��س از ازدواج ب��ا ف��رح نیز ش��اه همچنان رف��ت��ار زش��ت خ��ود را ادام���ه داد .در دوران
زن��دگ��ی ب��ا ف���رح ،ش��ای��ع��ات زی���ادی از دخ��ت��ران��ی ب��ر س��ر زب��ان��ه��ا ب��ود ک��ه ش��اه را ع��اش��ق دل
خسته خ��ود معرفی میکردند .ای��ن شایعات گ��اه ش��اه را مجبور به تهدید آنها می کرد.
روزن���ام���ه «ن��اس��ی��ون��ال اس���ت���ار» آم��ری��ک��ا در  8ج����والی ( )1354/4/17در م��ق��ال��ه��ای
ب��ه ع����ادت زش���ت «زن ب���ارگ���ی» ش���اه پ���رداخ���ت و ن��وش��ت« :ش����اه ب��ه م��س��ئ��ول��ی��ن گمرک
دس��ت��ور داده اس���ت ک��ه ه��ر گ���اه ی��ک زن زی��ب��ا در ف���رودگ���اه م��ه��رآب��اد از ه��واپ��ی��م��ا پ��ی��اده
ش���د ،ای��ش��ان را مطلع ن��م��ای��ن��د .ب��ه دن��ب��ال آن ن��ی��ز ام��ک��ان دارد ب��ه ک���اخ دع���وت ش���ود».
م�لاق��ات م��ح��م��درض��ا ب��ا ای���ن زن���ان ب��ه قیمت ب��س��ی��ار گ���ران ت��م��ام میشد و ش���اه مجبور
ب���ود ک��ه ه��دای��ای��ی گ��ران��ب��ه��ای��ی ک��ه بیشتر آن��ه��ا ج��واه��ر ب��ودن��د ب��ه ای���ن زن���ان اه���دا کند؛
ً
م��ث�لا در ی��ک��ی از ای���ن م�لاق��ات��ه��ا ش���اه ه��دی��ه��ای ب��ه ی��ک ب��ازی��گ��ر ت��ئ��ات��ر ب��ه ن���ام «گ��ری��س
ک���ل���ی» آم���ری���ک���ای���ی م��ی��ب��خ��ش��د ک���ه ح�����دود ی���ک م��ی��ل��ی��ون دالر ارزش داش���ت���ه اس���ت.
محمدرضا شاه تا آخرین لحظات عمرش که بیماری به سراغش آمده بود ،روحیه «زن
بازی» خود را حفظ کرد و معروف است که در پاناما ،نوریه گا در مقام رئیس سازمان امنیت
پاناما که مسئول محافظت از جان شاه بود ،چنین موقعیتهایی را فراهم می کرد و برای
او زن میآورد.
ف� � �س � ��اد اخ� �ل��اق� � ��ی س � ��ای � ��ر اف � � � � ��راد خ � � ��ان � � ��دان پ � �ه � �ل� ��وی و م�� �ق� ��ام� ��ات دول � �ت� ��ی
ن��ه ت��ن��ه��ا م��ح��م��درض��اش��اه س��واب��ق زی����ادی در م��ف��اس��د اخ�لاق��ی دارد ،ب��ل��ک��ه س��ای��ر اف���راد
ای���ن خ���ان���دان و م��ق��ام��ات دول���ت���ی ن��ی��ز س��واب��ق��ی از م��ف��اس��د اخ�ل�اق���ی دارن�����د؛ ف��ردوس��ت
در گ���زارش���ی ک��ام��ل از ش����راب خ����واری و زن ب��ارگ��ی و رق��اب��ت ب��ر س��ر ت��ص��اح��ب ف��واح��ش
از س��وی دو ت��ن از مقامهای ش��ی��راز ب��ه ن��ام��ه��ای «آری���ان���ا» و «وره�����رام» ب���رای ش��اه تهیه
میکند و ش���اه پ��س از روی����ت گ����زارش م��ی��گ��وی��د« :م��ن��ط��ق��ه ج��ن��گ��ی ت��ف��ری��ح الزم دارد».
فرح دیبا ـ آخرین همسر شاه ـ نیز سوابقی از مفاسد اخالقی دارد؛ او با شخصی موسوم به
جودی ،رابطه داشت که حتی پس از خروج شاه و فرح از ایران ،این ارتباط در مکزیک
نیز ادامه داشت .از دیگر اعضای خاندان پهلوی که سوابقی در مفاسد اخالقی دارد ،مادر
شاه بود که به عنوان کسی که با نگهبانان کاخ سر و سری داش��ت ،شناخته شده بود.
اشرف ـ خواهر شاه ـ در فساد اخالقی مانند سایر رذایل ،رکورددار خاندان پهلوی بود .فردوست
معتقد بود که اشرف ،دوست هر مرد زیبا و دشمن هر زن زیباست .علم نیز در خاطرات خود
مینویسد« :تیمسار «م» در جلسهای با وزیر دارایی ،مخارج مداواهای خاص افسران ارتش

اعزامی
ب������������ه خ������������ارج
را در م���ق���ای���س���ه ب��ا
ه����زی����ن����ه����ه����ای ف��س��ق
و ف���ج���ور اش�����رف ،م��ث��ل ق��ط��ره��ای
در ب�����راب�����ر اق�����ی�����ان�����وس م����ی����دان����د».
اف������رادی ه��م��چ��ون پ���روی���ز راج�����ی ،ل��ئ��ون
پ��االچ��ی��ان ارم��ن��ی ،گلسرخی و همچنین
جوانی که او را آجودان پادشاه یوگسالوی
م��ع��رف��ی م��ی��ک��ردن��د ،از جمله معشوقهای
اشرف بودند .درباره فساد و بدنامی اشرف
همین بس که نشریه تایمز در ژانویه سال
 1350ش ،اشرف را رأس هرم فساد خاندان
پ��ه��ل��وی م��ع��رف��ی ک���رد .ح��م��ی��درض��ا ـ ب���رادر
کوچکتر شاه ـ نیز سوابقی زیادی در مفاسد
اخالقی دارد؛ او معتاد به هروئین بود و زنان
بدکاره و کابارهای را به خانه میآورد .هما
ـ همسر حمیدرضا ـ نیز معتاد به هروئین
و ب��دک��اره ب��ود و حمیدرضا از او ب��ه عنوان
وسیلهای برای تأمین مقاصد خود اعم از
تهیه هروئین و جمع کردن زنان زیبا به دور
خود ،استفاده میکرد.
قمار در خاندان پهلوی
ق��م��ار ی��ک��ی از رای����ج ت��ری��ن س��رگ��رم��ی��ه��ای
خ��ان��دان پهلوی ب��ود .در قمار نیز رک��وردار
خاندان پهلوی بود حتی به هنگامی که
او نمایندگی رژیم شاه در کمیسیون حقوق
بشر در سازمان ملل متحدد را دارا بود ،هر
بار که برای شرکت در این کمیسیون عازم
ن��ی��وی��ورک میشد ،س��ر راه خ��ود در جنوب
فرانسه ه��م توقف میکرد ت��ا اب��ت��دا همراه
معشوق جدیدش در کازینوها به قمارهای
چند میلیون پوندی بپردازد که البته بیشتر
اوق����ات ن��ی��ز م��ی��ب��اخ��ت؛ ت��ا ح���دی ک��ه یک
ً
ب��ار اس���داهلل علم مجبور ش��ده ب��ود شخصا
س��ی ه���زار دالر ب��اب��ت ق���روض ق��م��ارب��ازی او
ب��پ��ردازد .در م���وردی نیز اش��رف مبلغ یک
ونیم میلیون تومان معادل پول ایران به
بازرگانی مکزیکی در کازینوی«کان» باخته
بود .در یک نمونه دیگر ،او به دنبال باخت
در قمار در مهمانخانه «مونت کارلو» مجبور
شده بود تمام جواهراتش را گرو بگذارد
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سا ل
 1357شب و روز
علیه شاه مبازره میکرد.
انقالب که پیروز شد او به درس
خو ا ند ن مشغول شد .سال  1359پس از
گرفتن دیپلم تجربی به دالور مردان سپاه پیوست .او که
خدمت در سپاه را برای خود افتخار بزرگی میدانست ،پس از
گذراندن دوره آموزشي در پادگان  19دی در واحد آموزش سپاه
قم مشغول به خدمت شد.
نخستین مأموریت او دادن آموزش نظامی به برادران طلبه
مدرسه حقانی بود .پس از مدتی مأموریت یافت تا در گچساران
به عنوان مسئول روابط عمومی و عضو شورای فرماندهی و
مدتی هم به عنوان قائم مقام فرمانده سپاه گچساران فعالیت
نماید.
در سال  1361به قم بازگشت و در مرکز بررسیهای سیاسی
واحد آموزش مشغول به کار شد .پس از مدتی به واحد پذیرش
منتقل شد .دوست داشت همیشه گمنام بماند و کسی متوجه
مسئولیتش نشود و این دلیل محکمی بود بر اخالص و صداقت
او.

فرمانده واحد طرح وبرنامه لشكر17علی ابن ابیطالب عليه السالم()1361/11/20
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سال  1341در شهر قم در خانوادهای مذهبی متولد شد و با عشق و ارادت به اهلبیت(عليهم السالم) پرورش یافت.
دوران ابتدایی را در دبستان امیر کبیر ،راهنمایی را در مدرسه دین و دانش و متوسطه را در دبیرستان امام صادق
(عليه السالم) گذراند.
در دوران دبیرستان عالوه بر شرکت در مبارزات علیه حکومت شاه ،در انجمن اسالمی ولی عصر(عج) که اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشآموزان شهر قم بود ،نیز فعالیت چشمگیری داشت .او کتب داستانی و مذهبی را تهیه میکرد
و در اختیار نقاط محروم قم از جمله محله امامزاده ابراهیم که کتابخانه نداشت قرار میداد.

شهید منتظر عاشق حسین(عليه السالم) شاگرد مکتب عاشورا و
در انتظار رسیدن به کربال بود .از شنیدن نام حسین(عليه السالم)
چنان گریه میکرد که گویی مصیبت هزار عالم بر او وارد شده
است .او عاشق و دلداده امام(ره) بود و در صحبتهایش به کالم
او استناد میکرد .همیشه دیگران را به اطاعت از والیت فقیه و
حضور در جبهه توصیه میکرد.

او در نحوه شهادتش به موال حسین(عليه السالم) اقتدا کرده
و سرش را چون او و دستانش را چون ابالفضل(عليه السالم)
تقدیم درگاه دوست نمود .پیکر متالشی و در هم شکستهاش
حکایت از عشق جانسوزی میکرد که سراسر وجودش را در
برگرفته بود .پیکر پاکش به همراه  47الله پرپر دیگر در قم
تشییع و در گلزار شهدا آرام گرفت.
خاطرات
ـ يادم هست قرار بود هر كدام از بچههاي كالس درباره كتابي
كنفرانس بدهند .محمود كتاب «ماديگري در غرب» از شهيد
مطهري را براي كنفرانس انتخاب كرد .انتخاب اين كتاب در
آن سالها نشان از بيداري و بصيرت او بود.
ـ محمود با كمك دوستانش كتابهاي داستاني و مذهبي جذاب
را براي نقاط محروم قم از جمله كوچه پس كوچههاي خيابان
امامزاده ابراهيم كه كتابخانه نداشت تهيه ميكردند و هر صبح
جمعه با شور وشوق آشنا كردن بچهها با فرهنگ اسالمي راهي
دراز ميپيمودند و كتابهايي را كه با زحمت زياد به دست آورده
بودند بين بچهها تقسيم ميكردند.
ـ در يكي از راهپيماييهاي زمان انقالب كه جمعيت انبوهي
از مردم هم شركت كرده بودند ،ناگهان عدهاي شروع به سر
دادن شعارهاي غيراسالمي كردند .محمود به محض شنيدن
اين شعارها ،چهرهاش برافروخته شد و مثل تيري كه از كمان
رهيده باشد ،خود را به آنها رساند و مشتهايش را گره كرد و با
تمام وجود فرياد زد« :حزب ،فقط حزباهلل! رهبر فقط روحاهلل!»
مردمي كه در آن اطراف بودند متوجه قضيه ميشوند و فرياد
حزب فقط حزباهلل  ...از هر طرف به آسمان بلند شد و آن گروه
انحرافي خاموش شدند.
ـ در گير و دار اولين انتخابات رياست جمهوري ماهيت بنيصدر
خائن را شناخته بود ،با تمام وجود به مبارزه با او پرداخت .در اين
جريان او از معدود كساني بود كه با فعاليتهاي تبليغي در سطح
شهر قم سعي در افشاي چهرهي واقعي بنيصدر داشت .با هم
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سردار شهيد محمود منتظر

آرامش و وقار در نگاهش موج میزد و چهره نورانیاش لبریز
از مهربانی بود .همنشینی با او به انسان نشاط میبخشید و یاد
خدا را در دل زنده میکرد .سرشار از هوش و ذکاوت بود و
شناخت سیاسی خوبی داشت .با این که در خانوادهای نسبت ًا
مرفه زندگی میکرد؛ اما به دنیا وابستگی نداشت .همیشه به یاد
مستمندان بود و در حد توان خود به آنان کمک میکرد .ادب،
صفا ،تقوا و صداقت محمود زبانزد همگان بود .شوخ طبع بود
و همیشه گل تبسم بر لبانش شکفته .به نماز اول وقت و نماز
جماعت اهمیت زیادی میداد و ذکر صلوات بر لبانش جاری بود.
همنشینی با قرآن ،چهره نورانیاش را جذاب کرده بود و پیشتر
نور شهادت در چهرهاش خودنمایی میکرد .خلوت شب شاهد
تضرعش در نماز شب بود .وقتی سر از سجده بر میداشت ،زالل
اشک چهره نورانیاش را در برمیگرفت و زمزمهاش در نماز
شب« :اللهم ارزقنی توفیق الشهاده فی سبیلک» بود .شبهای
چهارشنبه مسجد مقدس جمکران میعادگاه او و دوستانش بود.
توسل ،کمیل و ندبه دعاهایی بودند که روح تشنه او را سیراب
میکردند.

شهید منتظر ب �رای
خانواده شهیدان احترام زیادی
قائل بود و تا فرصتی پیش میآمد
به دیدار آنان میشتافت .ماندن در این دنیا برایش
سخت بود و پرواز در دلش غوغا به پا کرده بود تا این
که در غروب  1361/11/20در عملیات والفجر مقدماتی در
منطقه رقابیه در حال خواندن قرآن به همراه کبوتران خونینبال،
احمد جوکار و حاج رضا شعبانزاده به سمت آسمان پر کشید و
در آغوش نور جا گرفت.
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اعالميههاي
مخالف بنيصدر را به
ديوارها ميچسبانديم .در اين
كار جديت و بيتابي از خود نشان
ميداد .ميگفت« :ما بايد به مردم بشناسانيم كه بنيصدر
و اطرافيانش يك جريان خطرناك هستند» .آن شب سرد
زمستاني از يادم نميرود كه وقتي از چسباندن اعالميهها فارغ
شديم ،انگشتانش از سرما تقريب ًا بيحس شده بود .با اين حال
وقتي به دستانش نگاه كرد لبخندي زد و گفت« :خدا قبول
كند».
ـ چشمان اشكآلود و چهره در غم رفتهاش در صبح  8تير 1360
به من فهماند كه نيازي به اين نيست كه خبر دردآلود انفجار
دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي توسط منافقين و شهادت
شهيد مظلوم دكتر بهشتي را به او بدهم .بالفاصله با هم و به
اتفاق ديگر دوستان به خيابان آمديم و به مردم عزادار پيوستيم.
همان روز بين جمعيت او را گم كردم .تا يكي دو روز ازش
خبري نداشتم .بعد از اين مدت كه او را ديدم ازش پرسيدم كه
كجا بودي؟ گفت« :رفته بودن تهران براي تشييع جنازه شهدا و
خداحافظي با آنها».
ـ از يكي دو سال پيش سر درد عجيبي گرفته بود .وقتي كه
درد به سراغش ميآمد ،گاهي تا  48ساعت او را از كار و فعاليت
ميانداخت .به او ميگفتيم كه چرا معالجه نميكني تا با به دست
آوردن سالمتي كامل بتواني بيشتر و بهتر خدمت كني .در اثر
اين اصرارها چند مرتبهاي هم به دكتر مراجعه كرد؛ اما تأثيري
نداشت .ميگفت« :من سرم براي جبهه درد ميكند و با اين چيزها
خوب نميشود!» .وقتي از جبهه برگشت از او درباره سردردهايش
پرسيدم گفت« :حتي يك مرتبه هم درد نگرفت! انگار اص ً
ال از
اول هم چيزي نبوده!» بعد لبخند هميشگياش بر روي لبانش
نقش بست و گفت« :گفتم كه عالجش جبهه است!».
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خاطر مسئوليتي كه داشت ،شبها شاهد بودم او آخرين نفري است
ك��ه به چادر ميآيد .وقتي براي نماز صبح از چادر بيرون ميزديم،

وصيتنامه شهيد
سالم خدا و مقربان درگاه خدا بر تو اي حسين(عليه السالم)؛
اي درسآموز ايثار و شهادت ،اي يادگار خاتم انبيا ،اي عصاره
مظلوميت در طول تاريخ .سالم بر تو و متعلمان مكتبت ،بر
شهيدان همواره شاهد بر اعصار و ادوار .بر آنان كه با سرخي
خون خويش نداي تو را لبيك گفتند .و بر آنان كه با سبزي
تعهد خويش به سوي تو شتافتند و در انتظار شهادتند و سعادت.
اي مؤمنين ،اي مستضعفين ،اي خوانندگان اين وصيتنامه
گواه باشيد من رفتم و پس از گذشت  1342سال از نداي
حسين(عليه السالم) او را معاضدت نمودم.
اي زمان! شاهد باش .اي زمين! گواه باش .من در سال 61
رفتم تا نداي حسين(عليه السالم) را كه در سال  61در دشت
بهتزدهي كربال ،در ميان آن خاموشان پستتر از موش و در
غوغاي غريو چكاچك شمشيرها و نيزهها و در پس تمام
مظلوميتهاي تاريخ ،جواب گويم و خون ناارزشم را در ركاب
فرزند برومندش؛ روحاهلل به درگاه احديت هديه برم و ميگويم
اگر دين محمد(صلي اهلل عليه و آله و سلم) با خون من قوام
مييابد ،پس شمشيرهاي آخته مرا دربرگيريد و مرا به ديار
عاشقان در آن وادي كه فقط پرواز است و پرواز ،سوقم دهيد.
بياييد مرا از اين زندان همچون قفس برهانيد تا بسان مرغي
سبكبال آزاد و رهين از تعلقات دنيوي ،به سوي او بروم؛ اويي
كه از اويم و عشقم اين است كه به سويش بروم.
دنيا بداند آن گوشهاي سنگين و قلبهاي مهرخورده و چشمان
كور شده دنياي مظلوميت منحط و ظالميت به انحطاط كشنده
به هوش باشند ،من شهادت خود را به سينهي تاريخ خواهم
كوفت تا ابوسفيانها ،ابوجهلها و ابن زيادها و تمام ملعونان تاريخ
از قابيل گرفته تا آخرين نفر از اين سالله خبيثه را به پاي
محاكمه بكشانم.
شهادتم را به سينهي تاريخ خواهم كوفت تا بگويم فرزند هابيلم
و درسآموز حسين(عليه السالم) و تا تقاص خون و مظلوميت آنان
را نگيرم از پاي نخواهم نشست .تا توانم جهد خواهم كرد و در
آخر راه به تنها سالح دست خواهم برد؛ شهادت .آري ،با شهادتم
غاصبان قدس و حرمين شريفين و عتبات عاليات و تمامي
امكنه مقدسه كاخنشينان سفيد و سرخ و تمامي به زنجيركشان
مستضعفان را به پاي محاكمه خواهم كشيد .به همان سان كه

آري ،شهادت زينت محمد(صلي اهلل عليه و آله و سلم) و آلش
است و ميراث امت او .چه باك از شهادت كه خود تولدي نوين
است .خود تازه آغازي است بر پاياني كوتاه و كانالي است تا از
ممر دنيا به مقر عقبا برسيم .مرغابي را چه باك از آب!
اي راهيان ره سرخ شهادت ،گل غنچههاي دشت صيانت(تقوا)،
اي شكوفههاي باغ رسالت ،اي سرخ جامگان دريدهتن ،شما
استكبار را خلع سالح كرديد ،شما اقيانوس خونتان به يقين با
تالطم مقدس خويش ،انسانيت وامانده را روح تازهاي دميد و
كاخ هر آن چه غير خدايي و ضد خدايي بودرا برفكند .شما
رفتيد و بار بر دوش من گذاشتيد .من هم آمدم بار بر دوش اين
امت حزباهلل تلنبار كردم.و حال توي اي امت اسالم! اي تك
درخت شورهزار وسيع كفر و الحاد و نفاق جهاني! به خود آي،
فرصت غنيمت دار كه فردا دير استَ .علم مبارزه در پيش گير و
ره حسين(عليه السالم) پوي تا به شهادت حسين(عليه السالم)
رسي و به ديدار موال حسين(عليه السالم) نائل شوي.
اي شمايان در پشت جبهه! به خدا قسم اگر لختي اهمال ورزيد
و كفران نعمت آزادي و استقالل و جمهوري اسالميتان را كنيد،
خداوند اين نعمت عظما را از شما سلب خواهد كرد و مباد شما
تمرد از امر ولي امرتان ،آن نفس قدسي ،آن نائب بر
را كه با ّ
حق مهدي(عج) ،آن باب اخوت ،آن كليد وحدت ،آن روح الهي؛
روحاهلل ،خداوند از شما سلب نعم فرمايد .هر آن چه در توان داريد
در راه حصول توفيق اسالم در دنيا و ترويج آن و اشاعه فرهنگ
انقالب و مفاهيم غني آن ا ّو ًال در بين خودتان و ثاني ًا در اقصا
نقاط آفاق و انفس عالم و عالميان به كار بنديد و با برخورداري
از تقوا و اخالص و التزام عملي به تمامي احكاماهلل و حراست از
حدوداهلل و انجام مستحبات و اجتناب از مكروهات هر چه زودتر
زمينه ظهور و فرج منجي دردمندان ،منتظر منتظران ،شيرهي
جان فاطمه(سالم اله عليها) ،ز بن برانداز ظلم و تقاص گيرندهي
خون حسين(عليه السالم) و تمامي مظلومان عالم و اقامه كننده
قسط و عدل مهدي منتظر(عج) را فراهم سازيد و بر خود اين
افتخار را جاودانه داشته باشيد كه كشورتان كشور امام زمان(عج)
باقي بماند و همچنان قدوم مباركش را بر خاك سر شما بنهد.

و مباد با تمرد از اماممان دل اول اماممان علي(عليه السالم) را
به درد آوريد! و مباد شما را به تفرقه و تشتت جگر پاره پارهي
امام حسنمان را نمك بپاشيد!
و مباد شما را كه با ظلم و سكوت در ظلم ظالمين و ترك امر به
معروف و نهي از منكر بدن چاك چاك سيد و سرور مظلومان
حسين بن علي(عليه السالم) را چاكتر كنيد! و خالصه مباد شما
را كه با تخطي از حدوداهلل دل شكسته زهرا(سالم اهلل عليها)
و قلب نازنين مهدي زهرا(عج) را به شكنجه آزار دهيد و باران
رحمت واسعهي حق تعالي را بر خود حرام سازيد .ديگر سفارش
نميكنم .و خصوص ًا شماي اي پاسداران اسالم در لباس مقدس
روحاني و سپاهي.
اي آنان كه عمامه سرتان حاكي از آمادگيتان جهت شهادت
است و لباس سبزتان نشان از ابالغ پيام سرخ جامگان دارد و
گواهي بر سربازي امام عصرتان! از شما بيشتر متوقعم .همان
سان كه اماممان آن روح دميده در كالبد سرد زمان فرمود:
«اسالم االن وابسته به شماست» .چنان چه فرمودند« :آخوند
يعني اسالم» .و چنان براي شما سپاهيان ارزش و بيش از آن
مسئوليت قائلند كه او ،اويي كه بر بسياري از رسل افضل است
فرمود« :اي كاش من هم يك پاسدار بودم» .اي واي بر شما
اگر در شأنتان نباشد اين مطلب! يعني از شأنتان دوري كنيد.
اي پاسداران عزيز! شما سالح به دوشان! معرفت به كف باشيد
و به يك دست صالح و به دست ديگر سالح برگيريد تا هر آن
چه ما بيكفايت بوديم و لباس مقدس پاسداري را به تن كرديم
شما اين خالء را پر كنيد و تقاص ما را باز پس دهيد انشاءاهلل.
باز سفارش ميكنم برادران! اخالص ،اخالص ،اخالص .مباد
از شما مكروهي سر زند و از مستحبي دوري جوييد ـ گر چه
خود به هيچ وجه چنين نبودم ـ برادران عزيزم! شما را سفارش
ميكنم به نماز با خشوع و خضوع ،به توسالت ،به ادعيه ،به
تهذيب ،به تعليم علوم اسالمي ،به تبعيت مأموموار از امام ،به
نهايت سود بردن از روحانيت؛ آن مجسمههاي اسالم فقاهتي،
به تبعيت از امر فرماندهي ،و به فرماندهان عرض ميكنم مباد
با اين سربازان به حق امام زمان(عج) معاذاهلل از باب فرماندهي
برخورد غيراسالمي كنيد.
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ـ يادم هست وقتي پدر و مادرم عازم سفر حج شده بودند ،يكي
از آن شبها كه جايشان در خانه خالي بود ،محمود با شعف و شور
خاصي آمد و كنارم نشست و از شهادت حرف ميزد .درست مثل
گلي كه از شكفتن و راز آن با خبر باشد .طوري حرف ميزد كه
احساس ميكردم با شهادت خو گرفته است .رو به من كرد و با
آن لبهاي هميشه متبسمش گفت« :خواهر! من وصيتنامهام را
دادهام به آقاي محدث .از تو ميخواهم برايم دعا كني .دعا كني تا
دينم را به اسالم و امام ادا كنم» .خواهر شهيدـ ببيست روز قبل
از آسماني شدن محمود منتظر ،در خدمت او بودم .در اين مدت به

شهيد منتظر در چادر
نبود .او براي نماز شب زودتر
از همه ما چادر را ترك كرده بود.
حسين محمدينجات

چ�����ون ارب���اب���م
حسين(عليه السالم) تمامي
ظالميت را به محاكمه كشاند.
و تو اي تاريخ و تو اي كربالي ايران و تو اي دشت
خونين عباس و تو اي شهر مخروبه موسيان! شاهد باش
كه من با خون خود به ساالرم عرض كردم:
«يا اباعبداهلل اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم اي
يوم القيامه»

و باز سفارش ميكنم
مباد شهدا را در پيش حضرت
باري تعالي خجل سازيد! مباد با
اعمالتان دست ما را به جهت شفاعتتان ببنديد!
مباد با ريب و ريايتان دل رسوالهلل را بيازاريد!
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و ضمن ًا
شما را اشارت ميكنم
به اين كه :شما را عاجزانه
به خدا قسم ميدهم نگذاريد اين
غنچههاي تازه سربرآمده از انقالب در البهالي
چرخ دندهي زد و بندها و كم تقواييها و مسائل گروهي و
فردي و خصلتي و  ...گم شود و اين سخن امام عزيزمان كه
فرمود« :من از سپاه پاسداران راضي هستم و به هيچ وجه نظرم
برنميگردد» لوث نشود انشاءاهلل.
شما را توصيه ميكنم به تبليغ؛ تبليغ عملي .شما را تذكر دهم به
اخالص ،اخالص ،اخالص .اي عزيزانم! شما دو بازوي اسالميد،
االن شما دو تنايد كه اسالم را قواميد ،گر چه خود بسي اقل از
آنم كه اينها را بگويم؛ ولي احساس تكليف ميكنم ،چه كنم؟!
نگويم قلبم به هم ميفشرد.
عزيزان پاسدار و روحاني! كولهبار سفر ببنديد و هجرت بياغازيد
كه جهان تشنه اسالم ،منتظر قدوم مباركتانند .برويد و آن
كويرهاي تفتيده را سيراب كنيد .برويد آن ميلياردها تپههاي
بيجوش را به ميلياردها كوه آتشفشان پرخروش مبدل كنيد .به
آنان چگونه حمله بردن به كاخ سبز معاويهصفتها را از زبان ابوذر
بياموزيد .برويد و احقاق حق را از اسم حسين(عليه السالم) به
آنان بگوييد .برويد مكتب جعفري را در اقصا نقاط عالم بگشاييد
كه همينهاست زمينهساز ظهور موعودمان و باعث خشنودي
معبودمان و خرسندي شهيدانمان و بديهي است الزمهاش عروج
خودتان است قبل از خروج؛ عروج به سوي كماالت اخالقي،
علمي و ...
در يك كالم بگويم شخص ًا به شما دو برادر دوقلو فقط چشم
دوختهام تا َعلم اسالم را بر دوش كشيد نه ديگري و خداوند
شما را اجر دهد كه حق بسيار بزرگي بر گردن ما ،انقالب و ك ً
ال
اسالم داريد ...محمود منتظر

در گفتگو با خانواده شهید میثمی مطرح شد:
مردی که کار فرهنگی را در دل جبهههای
جنگ رها نمیکرد؛ از احترام به سادات تا
هدایت یک کمونیست!
سال  ۱۳۳۴در شب والدت حضرت امیرالمؤمنین(عليه
السالم) شهر اصفهان شاهد به دنیا آمدن مردی بود که
سالها بعد رفتنش هنوز نام و یادش بر سر زبانها جاری
است .زمانی که وی به دنیا آمد پدرش برای نامگذاری
او به قرآن تفأل نموده و نام او را عبداهلل گذاشت .این
گزارش راجع به زندگی این بزرگمرد فرهنگی تنظیم
شده است.در ابتدای گزارش توضیحات مختصری درباره
زندگی و سرگذشت این شهید گرانقدر داده شده است.
در ادامه به سراغ برادر شهید میثمی و فرزند ایشان رفتیم
و خاطراتی از شهید میثمی شنیدیم و به رشته تحریر
درآوردیم .از احترام به سادات تا جذب یک کمونیست
با اخالق و ...همگی ناشی از اخالق نیکوی شهید میثمی
است که در طول گزارش به این خاطرات اشاره شده
است.

سال  ۱۳۳۴در شب والدت حضرت امیرالمؤمنین(عليه
السالم) شهر اصفهان شاهد به دنیا آمدن مردی بود
که سال ها بعد رفتنش هنوز نام و یادش بر سر
زبانها جاری است .زمانی که به دنیا آمد پدرش برای
نامگذاری او به قرآن تفأل نمود و نام او را عبداهلل
گذاشت.
عبداهلل در دوره دبیرستان ،همزمان با تحصیل ،در
کنار پدرش به کار پرداخت .از نوجوانی شور و عالقه
خاصی به مسایل مذهبی و ترویج و تبلیغ علوم الهی
داشت و شاید همین انگیزه او را در مسیر فراگیری
دروس حوزوی و ورود به حوزه و طلبگی قرار داد.
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عبد
اهلل در کنار
کسب علوم دینی به اتفاق
چند تن از دوستانش در مسجد
محل زندگیاش ،انجمن دینی
و خیریه ،هیأت حضرت رقیه ،کالسهای آموزش
قرآن و صندوق قرضالحسنه را پایهگذاری کرد و عم ً
ال
مسئولیت ارشاد دوستان هم سن و سال خود را به عهده
گرفت و قرآن و مسایل سیاسی روز را به آنها تعلیم میداد ،که
به تدریج همین محافل دوستانه به جلسات مخفی تبدیل گردید.
در این مقطع عمده توجه و تالش عبداهلل و دوستانش به
پخش اعالمیه ،کتاب و تبیین اهداف مبارزاتی و شخصیت
امام خمینی(ره) و معطوف گردید و سرانجام پس از چند سال
تحصیل حوزوی و تبلیغ و ترویج احکام الهی ،در سال ۱۳۵۳
به همراه برادرش رحمتاهلل و چند تن دیگر از دوستانش ،به قم
هجرت نمود و در مدرسه شهید حقانی سکنی گزید و به تعلیم
و تربیت و تکمیل دروس دینی پرداخت.
وی در کنار درس به مبارزه با حکومت شاهنشاهی نیز مشغول
بود .عبداهلل در سال  ۱۳۵۳به دلیل مبارزه با رژیم پهلوی دستگیر
و زندانی شد .او سی ماه از عمرش را در زندان شاهنشاهی به
سر برده بود .در سال  ۱۳۵۷به دنبال انقالب از زندان آزاد شد.
او با پیروزی انقالب اسالمی ،جهت ادامه تحصیل به حوزه
علمیه قم رفت و از محضر اساتید کسب علم کرد .سپس در کنار
دوست دیرینهاش روحانی شهید« ،مصطفی ردانیپور» مدتی را
در کردستان گذراند و از آنجا به دنبال تشکیل سپاه در یاسوج،
به آن شهر عزیمت کرد ،تا در کنار پاسداران به سازماندهی و
ارشاد عشایر محروم بپردازد.
او از سوی نماینده امام در سپاه ،به عنوان مسئول دفتر نمایندگی
امام خمینی(ره) در منطقه نهم (فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و
بویراحمد) منصوب گردید.
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از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،نگاه عبد اهلل میثمی به
جنگ ،یک نعمت بزرگ و یک سفره گسترده الهی میدانست
ومعتقد بود هر کس بیشتر بتواند در جنگ شرکت کند ،از این
سفره الهی بیشتر بهره بردهاست.
عبداهلل به پیروی از امام خمینی(ره) معتقد بود که "جنگ در رأس
همه امور است و بقیه مسایل در مرحله بعد" .بنابراین بسیار مشتاق
بود که همیشه در جبهه بماند ،تا این که از طرف حجتاالسالم و

در يکي از عملياتها در تپههاي شهيد صدر برادرش در پيش
چشمانش به شهادت رسيد و بسياري از دوستان و ياران قديمي
او از قبيل شهيد ردانيپور و حجازي در جبههها به شهادت
رسيده بودند و او در فراق آنها ميسوخت.
دیگر در زمان جنگ نام عبداهلل با نام فامیلیش بر سر زبانها
افتاده بود و همه او را به اسم حاجآقا میثمی میشناختند و
ویژگیهای او بر سر زبانها بود و ارتباط خوبی که با همه گروهها
و بخشها گرفته بود باعث میشد که محبوبیت وی نیز در بین
رزمندهها بیشتر شود.
در تاریخ  ۹بهمن  ۶۵سحرگاهان ،در منطقه عملیاتی کربالی
 ،۵از ناحیه سر مورد اصابت ترکش قرار گرفت و بعد از سه
روز در  ۱۲بهمن به شهادت رسید .آن روز ،روز شهادت حضرت
زهرا(سالم اهلل علیها) بود .پیکر وی در گلستان شهدای اصفهان
در قطعه حمزه سیدالشهدا به خاک سپرده شد.
به مناسبت نزدیک شدن به سالروز شهادت عبداهلل میثمی و
خواندن زندگینامه پر از نکته وی ما را بر این داشت که برای
آشنایی بیشتر با این شهید واالمقام با خانواده وی گفت وگوی
انجام دهیم .برادر وی امیناهلل میثمی که از جمله نزدیکان
شهید محسوب میشود و شاید بررسی ابعاد و ویژگیهای شهید
میثمی را بتوان از زبان وی شنید که ما نیز قسمتی از این
نکات را از وی پرسیدیم .در زمان بررسی ابعاد زندگی شهید به
ذهنمان رسید گفت و گویی نیز با محمدمهدی فرزند شهید که
هیچ گاه پدرش او را ندید داشته باشیم و ببینیم آن فرزند چه
دیدگاه و نظری در مورد پدرش دارد.
ماجرای عدم سبقت شهید میثمی از دوست سیدش!

امیناهلل میثمی برادر شهید در مورد نوع رابطهای که شهید
میثمی با ائمه داشت و نحوه ابن ارتباط اظهار داشت :ایشان
عالقه خاصی به امام رضا(عليه السالم) داشتند و به قدری به
ايشان عالقهمند بودند که هر جایی که حضور داشت ،خودش
را به مشهد میرساند و یا به نوعی در مراسم والدت آن حضرت
شرکت میکرد.
وی با اشاره به احترام خاص شهید میثمی به خاندان مکرمه
اهلبیت(عليهم السالم) تصریح کرد :احترام خاصی برای سادات

برادر شهید میثمی در ادامه با اشاره به نقل خاطره از شهید
میثمی گفت :یکی از دوستان شهید که سید هستند برای
بنده تعریف میکردند که یک بار با شهید میثمی راهی تهران
میشوند و در تمام مسیر آقا عبداهلل رعایت میکردند که از دوست
سیدشان سبقت نگیرند که بیاحترامی نشود و به راننده توصیه
میکردند که با فاصله از ایشان رانندگی کنند.
توصیه شهید بر محبت به دیگران

امیناهلل میثمی در رابطه با نحوه ارتباط شهید میثمی با اعضای
خانواده و اطرافیانش تصریح کرد :ده سال از زندگی را اصفهان
نبود و بعد هم سالهای قبل از انقالب سه سال زندان بود که در
مجموع  32سال زندگی کرد؛  13سالش را کنار خانواده نبود،
با این حال در ایام کودکی همیشه مسئولیت خرید کردن برای
همه فامیل را به عهده میگرفت؛ ولی نه بر اساس تکليف ،بلکه
این کار را با روی خوش و میل انجام میداد.
وی با اشاره به توجه خاصی وی به خانواده در سفرهایش به
اصفهان اظهار داشت :در بین اقوام به خوش خلقی و خوش
برخورد معروف بود به خصوص محبت کالمی داشت و همیشه
با تبسم و روی گشاده صحبت میکرد .به همه اعضای خانواده
مهر میورزید.
میثمی افزود :شهید میثمی حتی در رابطه با کسانی که از
بعد اعتقادی در سطح پایینی بودند میگفت ما باید مرتبهای
از محبت را به آنها داشته باشیم که روز به روز گرایششان به
مسائل دینی بیشتر شود.
برادر شهید میثمی در تشریح خاطرهای گفت :من یک کیف
معمولی داشتم و با آن مدرسه میرفتم بدون این که من چیزی
بگویم و یا درخواستی داشته باشم خود ایشان از بازار دوتا کیف
خیلی خوب برای من خریدند و هدیه دادند که من یکی از کیفها
را سالم نگه داشته بودم و سالها بعد از شهادت ایشان آن کیف
دوم نصیب فرزندشان شد.
وی با اشاره به این که در نوع برخورد با افراد فرد را مجذوب
خودشان میکردند و سعی میکردند با آدمها رابطه عمیق برقرار
کنند ،گفت :بعضی افرادی که حتی یک بار ایشان را مالقات
کردهاند بیان میکنند آن چنان مجذوب همان برخورد اول شدند
که حتی اگر رابطه دوستی ادامه پیدا نمیکرد آن برخورد در
خاطرشان میماند.

امین اهلل میثمی در رابطه با
حضور شهید میثمی در عرصههای فرهنگی تصریح
کرد :همیشه در هیئت کار های فرهنگی مثل تدریس قرآن
 ،برگزاری جلسات هم اندیشی و  ...انجام می دادند و در آن
زمان با برگزاری اردوهای فرهنگی از فرصت ارتباط رو در رو
برای تحکیم پایههای دینی جوانان استفاده میکردند.
وی افزود :حتی در زمان حضور در جبهه  ،یکی از کارهای
اصلیشان کار فرهنگی بود و با وجود مسئولیتهایی که داشتند
دغدغه کار فرهنگی را فراموش نمیکرد و میگفت باید پایههای
دینی جوانها رو مستحکم کنیم تا در هر شرایطی بتوانند
خودشان و دینشان را حفظ کنند.
برادر شهید اظهار داشت :شهید میثمی هر بار امام سخنرانی
داشتند سخنرانی امام را فردای آن روز کامل مطالعه میکرد
و مو به مو آن را تبیین میکرد که امام از ما چه میخواهند و
چه باید بکنیم و آن را کامل برای جوانان و رزمندگان تشریح
میکرد و به تبعیت کامل از امام و رهبری در تمام زمینهها
تأکید داشت و میگفت ما مقلد هستیم و باید همه چیز را از
امام تقلید کنیم.
عبداهلل به معنای واقعی عبداهلل بود

محمدمهدی میثمی فرزند شهید میثمی که هیچ گاه نتوانست
پدر خود را ببیند در رابطه با ویژگیهای بارزی که از پدر خود
در ذهن دارد اظهار داشت :به نظر من شخصیت پدر چند محور
اصلی دارد اول حب به اهل بیت که در رفتارهاشان هم نمود
داشت دوم اخالص در عمل و انجام کارها و امور برای رضای
خدا و سوم توجه و نوع رفتار با خانواده و اطرافیان که سه محور
شخصیتی شهید میثمی را تشکیل میدهند.
فرزند شهید میثمی تصریح کرد :تصویر من از پدر این است که
پدر عبد اهلل بود یعنی به معنای واقعی بنده مخلص خدا بود و
این را میشود در نوع زندگی ایشان و در سه برهه اصلی زندگی
وی که نمادی از عبد واقعی بودن دارد جست و جو کرد.
فرزند سوم شهید میثمی در رابطه با سه دوره زندگی پدرش تصریح
کرد :دوره اول زندگی ایشان مربوط به قبل از انقالب و مبارزات
سیاسی ایشان بود که سه سال هم در زندان بودند ،دوره دوم
بعد از انقالب و برهه ازدواجشان و فعالیتهای فرهنگی که انجام
میدادند و برهه سوم نیز دوران جنگ بود که با توجه به رده نظامی
که داشتند بیشتر وقتشان را ترجیح میدادند با رزمندهها باشند.
ماجرای هدایت یک کمونیست توسط شهید میثمی
فرزند شهید میثمی در رابطه با عالقه پدرش به انجام کار
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هنگامي که شهيد ميثمي در شيراز بود به فکر ازدواج افتاد و در
سفري به مشهد مقدس از حضرت امام هشتم علي بن موسي
الرضا(عليه السالم) راهنمايي خواست ،در خواب حضرت به او
فرمود :با فالن خانواده وصلت کن ،وي به اصفهان برگشته و
مراسم خواستگاري و ازدواج ايشان انجام گرفت که تاکنون از
آن شهيد دو فرزند به يادگار مانده است.

ا لمسلمین
محالتی،
فضلاهلل
«نماینده ولی فقیه در سپاه»
به مسئولیت نمایندگی ولی فقیه
در قرارگاه خاتماالنبیاء ـ که قرارگاه مرکزی
و هدایت کننده تمامی نیروهای سپاه و بسیج و سایر
نیروهای مردمی بود ـ برگزیده شد ،تا با حضور در میان
نیروهای سپاهی ،بسیجی و ارتشی ،شمع محفل رزمندگان و
مایه قوت قلب آنان باشد.

قا ئل
بود که از همان
ارادت ویژهای که به ائمه
داشت نشآت میگرفت و حتی به
طور خاص در وصیتنامه خودش
به فرزندان طاهره خانم خواهرشان که سید هستند
سفارش میکنند و از ما میخواستند محبت ویژهای نسبت
به آنها داشته باشیم.

کا ر
فرهنگی شهید
میثمی در دل جبهههای
جنگ
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فر هنگی
تصریح کرد :پدر قبل
از انقالب در سن نوجوانی
سفری به مشهد داشتند که وقتی
برمیگردند برای همه دخترهای فامیل روسری
هدیه میگیرند و سوغات میآورند که این کار را برای
تشویقشان به حجاب به شکل غیر مستقیم انجام دادند .وی
با اشاره به نقل خاطرهای دیگر از اهتمام شهید میثمی به
فعالیت فرهنگی اظهار داشت :قبل از انقالب و زمانی که شهید
میثمی در زندان بودند برای این که ایشان را مورد اذیت و آزار
قرار دهند یک کمونیست را با ایشان هم سلول میکنند و آن
فرد که میدانسته حکم علمای اسالم در مورد کمونیستها این
است که نجس هستند به همین خاطر برای اذیت کردن پدر
همیشه دستش را در ظرف ایشان میکرده که نتوانند چیزی از
غذا بخورند و البته ایشان هیچ وقت با آن فرد درگیر نمیشدند و
فقط غذا را نمیخوردند.
وی افزود :شبها که برای نماز شب بیدار میشدند آن فرد اعتراض
میکند به این که حق سر و صدا کردن نداری و پدر از ایشان
معذرت خواهی میکنند تا این که یک شب جمعه که دعای
کمیل میخواندند از خود بی خود میشوند و اص َ
ال حواسشان به
این نبوده که سرو صدایشان باعث اذیت آن فرد میشه و بعد از
مدتی متوجه میشوند و میبینند آن فرد هم منقلب شده و دارد
گریه میکند و بعد از آن شب مرد کمونیست هم هدایت میشود.

جذب حداکثری از طریق رفتار اجتماعی مؤثر

فرزند شهید میثمی در رابطه با برخورد های اجتماعی پدرش
تصریح کرد :چیزی که به نظر من این روزها خیلی از ما افراد
دقت کمی بر روی آن داریم در نوع برخوردهای ظریف اجتماعی
و تأثیری است که میتواند داشته باشد چرا که برخوردهایی که
گاهی از سر غرور یا نگاه از باال به افراد داریم خیلی مضر است،
در صورتی که میشود با رفتار خوب همه را جذب کرد.

فرزند شهید میثمی با اشاره به این که داشتن
اخالص و به دنبال نام و نشان نبودن از خصوصیات بارز
شهید میثمی بوده اظهار داشت :در همه کار رضایت خدا را
مد نظر داشتند در همه کار رضایت خدا را مد نظر داشتند و
در تمامی امور این خلوص نیست را مدنظر قرار میدادند .وی
با اشاره به این که جمع کننده بین اضداد از خصلتهای ایشان
بوده ،اظهار داشت :در زمان جنگ یک اختالف سلیقههایی بین
سپاه و ارتش بوده؛ اما ایشان با همه به نوعی ارتباط برقرار
میکردند و همه را به هم متصل میکردند .محمد مهدی میثمی
گفت :سردار صفوی برایم تعریف کردند که جلسهای برای
فرماندهان جنگ از طرف سپاه و در قرار گاه خاتم بوده که
شهید صیاد را دعوت نمیکنند و در آن جلسه آقایان رضایی و
صفوی هم بودند و میگویند خودمان تصمیم میگیریم و البته
در این عملیات ارتش هم دخیل بوده .بعد از این ماجرا شهید
میثمی موقع شروع جلسه به مسئول دفترشان میگویند اگر
کسی پرسید کجا هستم بگویید رفته است صیاد را بیاورد و
خودشان پیش شهید صیاد میروند و میگویند آقای رضایی
گفتهاند شما باید در این جلسه شرکت کنید و خودشان میآیند.
آقای صفوی بیان میکردند حضور ایشان در آن جلسه خیلی
خوب بود .وی افزود :این تصمیم در آن زمان خیلی خوب بود.
االن هم این احساس نیاز میشود که فردی باشد که عملش
و فکرش جناحی نباشد و به نفع کشور فراجناحی عمل کند و
افراد و مسئوالن را دور هم جمع کند.
حضور شهید در زندگی امروز فرزند
فرزند شهید میثمی در مورد ارتباطش با پدر اظهار داشت :همه
ما به نوعی باید به این قضیه ایمان داشته باشیم که حقیقت ًا
شهدا زنده هستند؛ ولی من خب خیلی این قضیه رو احساس
کردم.
محمد مهدی میثمی افزود :همیشه در مقاطع مختلف و حساس
زندگی مشکالت برای من به گونهای حل شده که مطمئن
هستم اگر فقط به تواناییهای خودم و شرایط موجود بود امکان
حل شدنش به آن شکل نبود و مطمئنم از برکات توجه پدر
هست .وی تصریح کرد :من در هر موفقیت و موقعتی که به
دست آوردم ،چه در قبولی دانشگاه چه در امر ازدواجم یا سایر
شرایط و موقعیتهای زندگی ،حضور و نقش ایشان را احساس
کردم                         .مرجان مدحخوان
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دقایقی؛ شهیدی که تابوتش بر دوش مجاهدین عراقی حمل شد
در طول هشت سال دفاع مقدس ،نه تنها رژیم بعث عراق ،که دنیا علیه ایران اسالمی جنگید .حمایت و پشتیبانی
کشورهای مختلف از صدام ،از دادن تجهیزات نظامی تا اعزام نیروی انسانی به حدی بود که طبق آمارهای گزارش
شده ،جمهوری اسالمی از حدود  20ملیت اسیر گرفت ،اما در این سوی میدان نبرد ،عراقیهایی بودند که حاضر شدند
در کنار رزمندگان ایرانی و در مقابل حزب بعث بایستند.
تیپ بدر ،اولین یگان رزمی متشکل از مجاهدین و توابین عراقی بود .فرمانده سپاه محسن رضایی ،با شناختی که از
اسماعیل دقایقی داشت ،او را مناسبترین گزینه برای فرماندهی سپاه بدر تشخیص داد .تشکیل یک تیپ از کشوری
دیگر ،آن هم کشوری که در حال جنگ با ما بود و با فرهنگ ،زبان و روحیاتی متفاوت ،کار راحتی نبود و باید خلق و
ً
خویشان را درک میکردی و با آنها همزبان میشدی ،هر کدامشان روحیه خاصی داشتند و غالبا بینشان اختالف نظر
هم بود.
سازماندهی ا ی��ن گروههای به ش��دت متفاوت در یک لشکر ،ک��ار سختی ب��ود؛ ا م��ا هر چه ب��ود اسماعیل از عهدهاش
برآمد! در واقع عراقیها وقتی خوش فکری ،قدرت روحی و توان عملیاتی اسماعیل را دیدند ،همان ابتدای کار جاذبه
شخصیتی او آنها را تحت تأثیر قرارداد.
بعضیها در گوش اسماعیل زمزمه میکردند که اینها نفرین شده حضرت علی(عليه السالم) هستند ،قوم کوفه هستند
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محمد مهدی میثمی در نقل خاطره ای از پدرش اظهار داشت:
یک بار با عمو به سمت تهران میرفتند در مسیر راه کنار پمپ
بنزین توقف میکنند و زمان توقف از ماشین پیاده می شوند و یک
جعبه گز را که همراهشان داشتند به افرادی که ظاهراً خیلی هم
مقید نبودند میدهند .بعد که دلیلش را از ایشان میپرسند بیان
میکنند که چون خیلی به ما نگاه میکردند نخواستم نگاهشان
را بیپاسخ بگذارم .شاید روزی این حرکت من باعث بشود که به
خاطر محبتی که از یک روحانی دیدند هدایت بشوند.
وی افزود :همیشه نسبت به هدایت کردن دیگران حریص بودند
که االن این نوع برخورد در جامعه ما خیلی کم است .و لذا
این نوع برخورد خوبشان با مردم مصداق این حدیث هست که
دعوت کنندهی مردم به خیر باشید از راهی غیر از راه زبان.

تال ش
ش�هید میثمی برای
همدلی و رفع اختالفات
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دش �م��ن
را ه� � � � � ��م خ� � � ��وب
میشناسند ،خ��وب میتوانند
بجنگند .
ـ ی�ع�ن��ی ا گ��ر آن ط��رف خ��ا ک��ری��ز در م��ی��ان س��رب��ازان
ع��راق��ی ،یکی از دوس��ت��ان ،همسایهها ی��ا همشهریهای
خود را ببینند ،باز هم به آنها شلیک میکنند؟
اسماعیل بعد از کمی مکث گفت :مهم این است که بدانند
طرف حق را گرفتهاند ،بقیهاش دیگر فرقی نمیکند .حتی ا گر
فقط بعثیها را بزنند باز هم به نفع ماست.
ـ حاال شما چرا اینجا ماندهاید برادر دقایقی؟
ـ میخواستم بیشتر با اینها باشم تا با اخالق و رفتارشان آشنا
شوم .طرحی به ذهنم رسیده که باید بیشتر راجع به آن فکر
کنم.
ـ چه طرحی؟
ـ ش��ای��د ب��ش��ود ب��ا اینها ی��ک تیپ ی��ا حتی ی��ک لشکر مستقل
تشکیل داد.
ـ مگر اینها چقدر هستند؟
ـ فقط اینها نیستند .در این فکرم که شاید اسرای عراقی که
پی به حقانیت ما بردهاند هم حاضر باشند برای ما بجنگند.
حرفهای اسماعیل بچههای ق��رارگ��اه را شگفتزده ک��رد؛ اما
نمیتواستند ح��دس بزنند که ای��ن ط��ر ح تا چه ان��دازه موفق
خواهد شد!
اسیر یا مجاهد
فرمانده اردوگاه از حرفهای اسماعیل شوکه شده و با تعجب
گفت:
ـ میخواهید اینها را آزاد کنید؟
آزاد آزاد .باید دید آنهایی که به قول شما توبه کردهاند،
ـ ِ
ً
نماز میخوانند و اصال آدم دیگری شدهاند ،تا چه اندازه به
راهی که برگزیدهاند پایبند هستند.
ـ اما ایمان زبانی و عملی فرق میکند.
ـ اس��م��اع��ی��ل ب��ه ش��وخ��ی گ�ف��ت :ی��ادت ب��اش��ه ب��رای ی��ک طلبه
مستعفی ،کالس عقیدتی نگذاری!
ـ میدانم که این حرفها را فوت آبی ،اما بعضی از اینها بعثی
هستند ،خیلی آدمهای خطرنا کی هستند!
ـ نترس ما با بعثیها کاری نداریم.
ـ اما عدهای از اسیران ّتواب ،همین بعثیها هستند!
اس��م��اع��ی��ل ب��ا اط �م �ی��ن��ان گ �ف��ت :پ��س چ��ه ب �ه �ت��ر! آدم� ��ی که
گذشتهاش خیلی بد باشد ،ا گ��ر توبه کند از آدمهای پ��ا ک و
بیگناه بهتر است ،چرا که توانسته خودش را از منجالبی که
در آن بوده بیرون بکشد .پس شاید بتواند از بقیه بهتر هم

بشود.
ـ م � ��ن ک � ��ه ح ��ری ��ف
زبان تو نمیشوم! بهتر است
برویم داخل و خودت همه چیز
را ببینی.
ـ میدانم داخ��ل آسایشگاهها چه خبر اس��ت .بهتر است
لیست اسرا را بدهی.
اسماعیل از روی لیست ،اسم چند اسیر را انتخاب کرد تا با
آنها صحبت کند.
صحبت با اس��را ب��رای اسماعیل هم جالب است هم تأسف
انگیز .اس��را از زندگی سخت خ��ود در دوران قبل از اس��ارت
میگویند .از زم��ان��ی ک��ه در ارت��ش ع��راق خ��دم��ت میکردند،
بیشتر آنها سرباز بودند و به زور روانه جبهه ها شده بودند.
آنها از فرماندهان خود دل پری داشتند .همچنین از صدام
که او را عامل بدبختی خود میدانستند.
اول �ی��ن اس �ی��ری ک��ه اسماعیل ب��ا او صحبت ک��رد اه��ل کربال
ب��ود .ج��وان��ی ن��وران��ی ک��ه خ��ودش تسلیم ن�ی��روه��ای ای��ران��ی
شده بود .پدرش از خادمین حرم امام حسین(عليه السالم)
ب��ود و خ ��ودش ه��م در ی��ک ک��ت��اب�ف��روش��ی ن��زدی��ک ح���رم ک��ار
میکرد .صحبت با او به درازا کشید ،او از کربال و حرم مطهر
سیدالشهداء میگفت و با آن حرفها اسماعیل را هوایی کرده
بود.
ُ
اسیر دوم یک کرد بود که او را با تهدید به سربازی فرستاه
ب��ودن��د .گفت :چند م��اه از دس��ت م��أم��وران بعثی در کرکوک
پنهان ش��ده ب��ودم ،ام��ا آنها پ��در و م��ادرم را گرفتند و شرط
آزادی آنها ،این بود که خودم را برای سربازی معرفی کنم.
اسیر آخری برای اسماعیل از همه جالبتر بود .او یک بعثی
ت� ّ�و اب ب��ود و خ��ودش اق��رار میکرد که از نیروهای وف��ادار به
ص��دام ب��وده؛ ام��ا وق�ت��ی اس�ی��ر م�ی�ش��ود ،ب��ه دروغ��ه��ای ص��دام
پی میبرد و تازه میفهمد که ایرانیها چه انسانهای شریفی
هستند و ب��ه خ��اط��ر جنگیدن ب��ا آن��ه��ا از خ��دا طلب آم��رزش
میکند .
گفت :ا گر ایرانیها به دادش نمیرسیدند ،داخ��ل یک نفربر
زرهی میسوخت ،تعریف کرد چگونه یک بسیجی کم سن و
سال او را نجات داده است.
اسماعیل با شنیدن این حرفها در تصمیمی که گرفته بود،
مصممتر شد؛ حاال بیش از یک سال بود که داشت مسئوالن
و فرماندهان را راض��ی میکرد تا با طرحش موافقت کنند.
او میدانست که چه تحول بزرگی در جبهههای جنگ ر خ
خواهد داد!
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و...
ا م � � ��ا ا س� �م ��ا ع� �ی ��ل
ا ع �ت �ق��ادی ب��ه ا ی ��ن ح��ر ف�ه��ا
نداشت .برای آنها احترام و
عزت زیادی قائل بود ،حتی به آنها مسئولیت
میداد!
خالقیت عجیبی هم در فرماندهی داشت ،سعی میکرد
از نقاط ضعف دشمن نهایت استفاده را ببرد .نمونهاش
عملیات ع��ا ش��ورای 4ب��ود ک��ه ب��ه ا ب�ت�ک��ار او ،نیروهایش
راهی به طول  8کیلومتر درست کردند و با عبور شبانه
از آن ،به پشت مقر فرماندهی دشمن نفوذ کردند .كل
عملیات آن شب ده دقیقه طول کشید و حتی یک نفر هم
شهید نشد ،آنها توانستند حدود  85نفر اسیر از دشمن
بگیرند و ب�ی��ش از  600ن�ف��ر از بعثیها را بکشند .ب��رای
تشییع پیکرش نیز ،همه آمده بودند .تابوت اسماعیل
فقط بر دوش مجاهدین عراقی حمل میشد ،همان ها
که آزادیشان را مدیون او بودند .آنها نمیخواستند حتی
از پیکر بیجانش جدا شوند .وقتی اسماعیل را به خا ک
سپردند مجاهدین نزد خانوادهاش آمده و گفتند :پیکر
ً
اسماعیل در خا ک ا ی��ران امانت است ،ما آن را بعدا به
عراق خواهیم برد ،به کربال چرا که او فرمانده ما بود.
و حاال خانه هر مجاهد عراقی که سر بزنی ،سه عکس
میبینی :ا م��ام خمینی ،شهید ص��در و شهید اسماعیل
دقایقی!
آنچه در ادامه میآید گوشهای از خاطرات فرمانده دالور
تیپ  9بدر ،سردار شهید اسماعیل دقایقی است.
روز دوم عملیات بدر ت��ازه خورشید از پشت خا کریزها سر بر
آورده بود که صدای عدهای اسماعیل را از خواب بیدار کرد.
پس از چند روز تالش بيوقفه و جنگ و نبرد ،بعد از نماز صبح
نتوانسته بود طاقت بیاورد .براي كمي استراحت به داخل
یک سنگر حفرهای کوچک که در دل خا کریز کنده بودند
رفته بود ،بیآن که به انفجار آن همه خمپاره و توپ اهمیتی
دهد و حاال عده ای از قرارگاه آمده بودند دنبالش؛
ـ برادر دقایقی ...برادر دقایقی ...کجا هستی؟! صدای ما را
می شنوی؟!
اسماعیل س��رش را از گ��وش��ه سنگر ب�ی��رون آورد و بچههای
قرارگاه را دید؛ چه کار دارید؟
ـ برادر دقایقی ،شما کجا هستید؟! از دیروز تا حاال همه جا را
دنبالتان گشتهایم ،دیگر داشتیم ناامید میشدیم!
ً
ـ نترسید ،فعال که میبینید زندهام.
بچهها با تعجب به همدیگر نگاه کردند و به چهره خا ک آلود

و
خ���������س���������ت���������ه
اسماعیل خیره شدند.
ـ شما تو خط ماندید؟
ـ چ��ط��ور؟ مگر م��ا آدم نیستیم و نمیتو ا نیم
توی خط مقدم بمانیم؟!
ـ آخه توی قرارگاه ،همه با شما کار دارند.
ـ ما کارهای قرارگاه را همین جا انجام میدهیم .این طوری
بیسیم هم الزم نداریم!
ـ اینجا خیلی خطرنا که!
ـ ا گ��ر خطری هست باید ب��رای همه باشد ،من با نیروهای
عادی هیچ فرقی ندارم.
در میان صحبت اسماعیل ،خمپارهای در آن نزدیکی ،زوزه
ک��ش��ان ب��ه زم��ی��ن خ��ورد و منفجر ش��د .بچههای ق��رار گ��اه با
شنیدن ص��دای صوت خمپاره خیز رفتند توی گل و لجن.
وقتی از جا بلند شدند ،اسماعیل زد زیر خنده و با دست به
آنها اشاره کرد .بچهها با ناراحتی ،گلها را از سر و صورت و
لباس خود پس زدند.
اسماعیل با خنده گفت :حاال شدید مثل رزمندههای توی
خط ،تا شما باشید با لباس اتو کشیده به عملیات نیایید!!
ـ عدهای از گردانها راه را گم کردهاند .نمیدانند کجا هستند.
اسماعیل گفت« :هر کس راه را گم کرد ،باید سه بار بگوید
اه��دن��ا ال�ص��راط المستقیم» و ب��االی خا کریز رف��ت و از روی
منطقه عملیاتی ،بچهها را توجیه کرد:
ـ آنجا تانکهای عراقی هستند .آن طرف هم جادهای است
ک��ه ب��ه ط��رف ات��وب��ان ب��ص��ره م��ی��رود ،خ�لاص��ه ت��ا ک��رب�لا راه��ی
نمانده ،ام��ا تا شما قرارگاهیها م��رد میدان نشوید ،از کربال
خبری نیست...
هنوز حرفها و شوخیهای اسماعیل تمام نشده بود که صدای
حرف زدن عدهای به عربی ،همه را به خود آورد! آنها که
اسلحه داشتند آماده شلیک شدند.
ـ عراقیها ،صدای عراقیها میآید!!
اسماعیل گفت :نه ،نگران نباشید .اینها خ��ودی هستند.
صدا از داخل سنگرهای خودمان میآید!
ـ پس چرا عربی حرف میزنند؟
ـ برای این که عرب هستند!
ـ یعنی چه؟
ـ اینها عراقیهایی هستند که با ما همکاری میکنند؛ یک گردان
کوچک از تیپ امام صادق(عليه السالم) ،اینها از مخالفان
رژیم صدام هستند .من هم در همین یکی دو روزه با آنها
آشنا شدم .آدمهای با ایمان و شجاعی هستند و برای این که
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تیپ  9بدر
چ��ن��د م �ن �ب��ع آب 40 ،چ���ادر
گ��روه��ی ،چند خ ��ودرو ،چندین
قبضه اسلحه و دو س��ه واح��د ساختمان نیمه تمام
را تحویل اسماعیل داده ب��ودن��د ت��ا تیپ ج��دی��دش را در
آن مستقر کند ،اما این امکانات برای یک تیپ که شامل:
4گردان و واحد ستادی میشد ،کم بود .اسماعیل با فرمانده
قرارگاه تماس گرفت؛
همه چیز آماده اما کم است ،نمیدانم اآلن که مجاهدین از
راه برسند و بخواهند در چادرها و ساختمانها مستقر شوند،
ً
چه فکری میکنند! شاید بگویند جایی که قبال بودیم بهتر
بود!
ـ اسماعیل جان ،می دانی که نیروهای ایرانی هم تا حاال با
همین امکانات توانستهاند جنگ را پیش ببرند.
ـ اما اینها با نیروهای ایرانی فرق میکنند .باید ب��رای اینها
امتیاز بیشتری قائل شد .نباید زیاد بهشان سخت گرفت.
ـ ای��ن ق��در س��ر ام��ک��ان��ات چ��ان��ه ن��زن! م��ا دی�گ��ر بیشتر از ای��ن
نمیتوانیم کاری کنیم .از هر کجا میتوانی برای تیپ خودت
امکانات تهیه کن.
اسماعیل به چند نفر مأموریت داد تا به قرارگاهها و شهرهایی
که عراقیهای رانده شده در آنها حضور دارند ،بروند و از آنها
ب��رای مخار ج مالی تیپ کمک بگیرند .ت�ع��دادی از آنها که
وض��ع مالی خوبی داشتند ،نه تنها حاضر به کمک شدند،
بلکه برای حضور در جبهه هم داوطلب بودند.
آن روز ب��رای اسماعیل روز بزرگی ب��ود .روزی که آرزوهایش
تحقق مییافت و نتیجه زحماتش را میدید .به پیچ جاده
چشم دوخته بود که سر وکله اتوبوسها از دور پیدا شد .برای
دیدن نیروهایش که از اردوگاه اسرا انتخاب شده بودند ،دل
توی دلش نبود.
فرمانده یکی از اردوگاهها که هنوز نمیتوانست رفتن اسرایش
را به جنگ با کشور خودشان باور کند ،تا آنجا به دنبال آنها
آمده بود.
وق�ت��ی عراقیها از ات��وب��وس پ��ی��اده ش��دن��د ،اسماعیل را چون
نگین انگشتر در حلقه خ��ود گرفتند و ب��ا او ح��ال و اح��وال
کردند .اسماعیل قصد داش��ت از همان روز اول صحبتهای
مهمی را با آنها در میان بگذارد ،اما صدای مسئول اردوگاه
رشته افکارش را پاره کرد؛
ـ خ��ب آق��ای دق��ا ی�ق��ی ای��ن ه��م اس ��را! ح��اال ای��ن گ��وی و ای��ن
میدان ،ببینیم چه میکنی! برای اطمینان بیشتر چیزهای

دیگری هم برایت آوردهایم.
و ب��ا دس��ت ب��ه کامیونی از سیم
خاردار اشاره کرد که چند سرباز ،مشغول خالی کردن
آن بودند.
ـ سیم خار دار برای چی؟
ـ مثل این که یادت رفته اینها اسیرند!
ـ نه اینها دیگر اسیر نیستند .اینها مجاهدند.
ـ به هر حال ممکن است مقصود بعضی از آنها چیز دیگری
باشد!
ـ ما که نمیتوانیم قصاص پیش از جنایت کنیم!
ـ اما کار از محکم کاری عیب نمیکنه.
اسماعیل که از این کار مسئول اردوگاه به خشم آمده بود،
بر سر سربازان فریاد کشید:
ـ همه این سیم خاردارها را برگردانید ،کسی حق ندارد دور
تیپ ما سیم خاردار بکشد!
ـ اما برادر دقایقی...
ـ همین که گفتم! اینها مجاهدند و منت بر سر ما گذاشتهاند
و آمدهاند.
ـ شما میتوانید مسئولیتش را قبول کنید!؟ ا گر تنها یکی از
اینها فرار کند ،تیپ شما را تا صبح نشده منحل میکنند!
ـ من مسئولیتش را به عهده میگیرم.
بعد رو به عراقیها و با صدایی بلند فریاد زد:
ـ مسئولیت همه شما اول با خدا و بعد با من است! شما از
این پس آزاد هستید .ما شما را به عنوان مجاهد میشناسیم،
کسی حق ندارد شما را اسیر جنگی خطاب کند....
صدای اسماعیل در هلهله و تکبیر مجاهدین گم شد .آنها
بر سر و روی اسماعیل ریختند و او را بوسه باران کردند.
چند هفته بعد اسماعیل یکی از فرماندهان ّتواب عراقی را
به عنوان معاون خود معرفی کرد و با این کار ،نیروها بیش
از گذشته ب��ه او ای��م��ان آوردن��د .ح��اال تیپ 9ب��در ،ی��ک تیپ
آماده برای عملیات بود.

