آدرس دفتر نشریه:
قم /میدان آزادگان/
خیابان انصار الحسینعلیه السالم/
کانون فرهنگی و پایگاه 10
علیه السالم
/
بسیج مسجد انصار الحسین
حوزه  12شهید شیرازی
تماس با ما ،پیامک/تلفن:
09122515049

با مشارکت:
سازمان فرهنگی -هنری -ورزشی شهرداری قم
سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم
اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس استان قم

qafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. comqafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. com | qafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. com

qafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. com | qafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. comqafelenoor@gmail.com | www. qafelenoor. com

سردبیر:
علیرضا صداقت
هیئت تحریریه:
محمد حسین سلیمانی /
محمدرضا اشعری مقدم
امور مالی و پشتیبانی:
سید مهدی هاشمی  /محمد علی معیل
امور مشترکین:
مهدی اشکبوس  /مرتضی نیکوبیان
طراحی و گرافیک:
غدیرنگار(09127522138 )Ghadirnegar.ir
مدیر سایت:
عباس افتخاری

هدیه نثار ارواح طیبه امام و شهدا صلوات
سال سیزدهم  /دی 1393
شماره صد و شصت و پنجم  /قیمت 1500تومان

وج ــوه فک ــری و عقیدت ــی و نس ــل ش ــهادت طل ــب فدائی ــان
اســـام در گفـــت و شـــنود بـــا محمدمهـــدی عبدخدایـــی

2

محمد مهدی عبدخدایی مبارز پیشکسوت انقالبی ،عضو موثر فدائیان اسالم
و مرید شهید نواب صفوی این روزها به عنوان دبير ستاد بزرگداشت شهيد
نواب صفوي و شهدای فدائیان اسالم با هدف معرفی و تجلیل این شهدای
واالمقام فعالیت میکند .وی تحلیل و نگاه ویژهای به رسالت گروه فدائیان
اسالم شهید سیدمجتبی هاشمی و جریان سیدنواب صفوی دارد و می گوید:
نواب صفوی جریانی ساخته بود که مثل رودخانه ادامه یافت و یاران و
پیروانش دنبال شخصیتی بودند که عالوه این که جریان را اداره میکند،
خودش نظریه پرداز هم باشد .امام خمینی(رضوان اهلل علیه) هم نظریه پرداز
است و جریانساز و هم انقالبی مثل یک چراغ میدرخشید .در دفاع مقدس
و جنگ تحمیلی در حالی که هنوز هیچ ارگان و سازمان رزمی تشکیل نشده
کسانی که با جریان نواب صفوی ارتباط فکری و عقیدتی داشتند به نام
به شهریور  1320و سپس شخصیتی مثل
«فدائیان اسالم» حرکت عظیمی کردند به دفاع از انقالب و کشور و وارد
احمد کسروی پیدا میشود؛ ناسیونالیستی
صحنه شدند.
که به قول خودش میخواهد باستان گرایی
این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر میگوید :در تاریخ شخصیتهایی را در ایران را زنده کند و ضد شیعه هم هست ،علیه شیعه کتاب
داریم که فیلسوفند ،شخصیتهایی داریم که متفکرند ،متفکر با مینویسد و شاید تفکرات مزدکی هم دارد.
فیلسوف تفاوت دارد .فیلسوف کسی است که نظریه میدهد و این استاد دانشگاه تشریح میکند :در این جریان شخصیتی وارد
نظریه پرداز است و متفکر کسی که نظریه فیلسوف را تبیین میدان میشود به نام شهید «نواب صفوی» که جریان ساز است و
میکند.در تاریخ حرکتهای سیاسی هم یک عده شخصیت داریم بعد از معدوم شدن کسروی وارد مسائل سیاسی میشود و جریانی
که جریان سازند و یک جریانی به وجود میآورند که مثل رودخانه بوجود میآورد به نام «فدائیان اسالم» .خود نواب صفوی میگوید:
جاری است.
امام حسین(عليه السالم) را در خواب دیدم و بازوبندی به دست
یک عده شخصیت داریم که نظریه پردازند و یک عده شخصیت من بست که روی آن نوشته بود «فدائیان اسالم» .او جریان
داریم که انقالبیاند .یکی از مسائلی که نواب صفوی دارد؛ جریان حکومت اسالمی را مطرح میکند.
سازی است ،یکی از مسائلی که امام(ره) دارد نظریه پردازی است .در مشروطیت و بعد از آن هیچ کدام از مبارزان بجز شیخ فضل
امام انقالبی هست ،اما نظریه پرداز انقالب هم هست .برای بوجود اهلل نوری بحث حکومت اسالمی را مطرح نکرده بودند .نواب در
آمدن انقالب یه نظریه مشخصی دارد که نظرات روسو و مارکس راستای این حکومت دینی حرکت میکند .نواب نفی استعمار و
و دیگر را منسوخ میکند
استکبار را اولین کار حکومت و نهضت میدانست و به همین جهت
عبدخدایی تشریخ میکند :اگر توجه کنیم ،حکومت شیعی در ایران با آمریکا هم مخالفت میکند .در جریان پیمان سنتو (بغداد) دخالت
از زمان صفوی بوجود آمده .قبل از آنها سلطان خدابنده تحت تاثیر میکند و قرار میشود که مبارزه عمیق و مسلحانه انجام دهد.
شیعه قرار گرفته .در حکومت شیعی نظریه ای برای حکومت شیعی موفق نمیشود و در نهایت به شهادت میرسد.
کم بوده تا در زمان مشروطیت عالمه محمدحسین نائینی کتابی وی ادامه میدهد :او جریانی ساخته بود که مثل رودخانه ادامه
مینویسند به نام «تنبیه االمه و تنزیه المله» این کتا ب به مراتب یافت و یاران و پیروانش دنبال شخصیتی بودند که عالوه این که
از کتاب قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو پیشرفته تر و عالی جریان را اداره میکند خودش نظریه پرداز هم باشد .امام(رضوان
تر است .او در حقیقت برای مشروطیت نظریه می دهد .مشروطه اهلل علیه) هم نظریه پرداز است و جریان ساز و هم انقالبی مثل
خواهان به نام مشروطه پیروز می شوند؛ اما نمیتوانند حکومت را یک چراغ میدرخشید .امام میگفت :جمهوری اسالمی نه یک
اداره کنند و منجر به استبداد رضاخانی میشود.
کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر ،نواب هم می میگفت :اجرای
وی معتقد است :در جریان استبداد رضاخانی ،شخصیتی مثل میرزا مو به موی احکام اسالمی هر دو جمله یکی است .نمیخواهم امام
کوچک خان به پا خاست که تقریب ًا همان آراي مشروطه طلبان و نواب را مقایسه کنم که امام مثل چراغ هدایتگر و نورافکن بر
سنتی را داشت .بعد از او مرحوم شهید مدرس پیدا شد .اینها شهید ظلمت است و اما چون هدف و آرمان یکی است حرفهای یکی
میشوند ،کشته میشوند؛ اما جریان به وجود نمیآورند و حکومت می شود.
رضاخان تداوم مییابد و شخصیتهایی مثل مدرس و فرخی یزدی عبد خدایی نقل میکند :کارشناسان امروز که تحلیل میکنند امام
و سردار اسعد را از میان برمی دارد .جریانی که در مقابل افکار میشود یک مرجعیت و نواب یک سرباز و طلبه و این جریان ادامه
باستانی و ناسیونالیسم رضاخانی بایستد موجود نیست ،تا میرسیم پیدا میکند .استکبار هم با همین جریان و نهضت حکومت شیعی

مخالف است و نه اشخاص .دقیق ًا این جریان عظیم تداوم پیدا
میکند تا پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی که دشمنان شرقی و
غربی بر نظریه پردازی و جریان سازی امام حمله کنند.
عبد خدایی به پیروزی انقالب اسالمی نقبی میزند و میگوید:
کسانی که در جریان نهضت نواب صفوی قرار داشتند در این دفاع
مقدس و نبرد تحمیلی در حالی که هنوز هیچ ارگان و سازمان
رزمی تشکیل نشده به نام قدائیان اسالم شروع میکنند به دفاع از
انقالب و کشور و وارد صحنه می شوند.
وی تاکید میکند که هدف فدائیان آن است که آن جریان
حکومت اسالمی و رودخانه جاری حفظ
شود و در این برهه میبینیم که شخصیتی
مثل شهید سیدمجتبی هاشمی با همان
نام «فدائیان اسالم» وارد عرصه دفاع می
شود .دنبال همان جریان و نظریه پردازی
است .از نام نهضت نواب استفاده میکند.
نام فدائیان در میان مردم طرفدار دارد.
عبد خدایی میگوید :جبهه جنگ ایران
را جریان اسالم و قآان و فدائی اسالم
پیروز کرد .این که رهبر معظم انقالب هم
میفرمایند :اولین رشحات مبارزه در من
از شهید نواب بوجود آمد از همین مبنای
جریان سازی و مبارزه است.
به زعم این تاریخ پژوه و مبارز قدیمی
انقالب؛ آنچه همه شخصیتهای انقالبی را مثل مرحوم آیت اهلل
مشکینی ،آیت اهلل جوادی آملی ،آیت اهلل حسینی نوری را وارد
عرصههای مبارزه شدند از نفس اسالم است و به همین جهت بچه
های جبهه از مبارزان فدائیان اسالم جدا نیستند؛ چرا که از یک
آرمان و هدفند .آمدن یک جریان را که آزمون شده در دنیا از صدر
اسالم و آیت اهلل بروجردی که می گفت طلبه باید درس بخواند
در درس بیع به حکومت اسالمی می پرداخت.
عبدخدایی معتقد است :بعد از  1320سه جریان بوجود آمد :آرمان
گرایان ،فرهنگ سازان و استعمار ستیزان ،تبلور فرهنگ سازی در
شخصیت آیت اهلل بروجردی نمود یافت و شخصیت های علمی
مثل شهید مطهری ها و جوادی آملی ها نتیجه آن بودند .شخصیت
مبارزه با استعمار در آیت اهلل کاشانی تبلور یافت و جریان آرمانگرایی
در شهید نواب صفوی تجلی یافت و این آرمانگرایی است که مثل
رود جاری است .لذا همین آرمانگرایی در جنگ تحمیلی بروز داده

می شود و رزمند ما روی مین می رود و اهلل اکبر می گوید و به
شهادت می رسد ،شهید نواب هم در لحظه اعدام شهادت اهلل اکبر
می گوید .هر دو شعار یکی است  .ما میان این دو نسل از شهدا و
مبارزان فدائی اسالم پل عقیدتی میزنیم .امام علی(عليه السالم) و
پیامبر (صلي اهلل عليه و آله) و ائمه هدي(علیهم السالم) که نسل
های بعد آمدند ،همه آرمانگر بودند .آرمان عقیده و اعتقاد در طول
تاریخ تداوم یافته و در مکتب انتظار و مذهب اعتراض هم منتظر
ظهور آرمانگراست و شیعیان آرمانگرای حضرت مهدی (عج) هر
روز با شمشیر آماده ظهور منجی بودند.
وی تاکید میکند :این آرمانگرایی دلیل
استقالل ایران است .ایران را شیعه نجات
داده .باید بگویم که اگر تشیع نبود ایران
هم مثل کشورهای عربی مستعمره بود
و اگر تشیع نبود ایران هم به زیر سلطه
عثمانی میرفت .و جنگ هم بخاطر این
است که با نهضت امام و انقالب اسالمی
آرمانگرایی تشییع در حال نفوذ معنوی به
دنیاست .فدائیان اسالم همه یک آرمان
دارند .زمان و مکان مهم نیست .فدائیان
اسالم از سعید بن جبیر و زراره شروع
میشوند و حاال به همه زمانها تسری
مییابد .این یک جریان است یک روز
جبهه ،یک روز مبارزه با حکومت پهلوی
و مکتب خروجی شیعه موفق میشود چرا که مفهوم متعالی و
روحبخشی مثل «شهادت» و «فرهنگ عاشورا» دارند.
به عقیده این مورخ ایرانی :اسالم ناب محمدی(ص) دروازههای
فکری دنیا را فتح میکند .عربیت و پان های ملی باید در غالب
اسالم حل بشوند اسالم م تواند و باید بتواند دنیا را اداره کند.
وی ادامه میدهد :فدائیان اسالم در دوره جنگ تحمیلی می
خوانند« :ما فدائیان در ره اسالم ،جان خود را میدهیم آسان»
و شعار نواب هم»اسالم یعلو و ال یعلی علیه « بود و شهید نواب
و یارانش میسرودند« :به برافراشتن پرچم عدل ال اله اال اهلل بر
فراز کاخهای جباوره و ستمگران اعم از روس و انگلیس امریکا
صلوات» .
بچه های جنگ تحمیلی نواب را هم ندیده و درک نکرده بودند؛ اما
جریان فکری منتقل شده بود...
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سردار حاج قاسم صادقی رزمنده پیشکسوت ،همرزم شهید سیدمجتبی
هاشمی بسیجی فعال عرصه های مختلف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
است .با او درباره موضوعی به گفتگو نشسته ایم که ناگفته های بسیاری
دارد .از گروه  12 - 10هزار نفری فداییان اسالم سید مجتبی هاشمی و اولین
سد محکم دفاعی مردمی در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح بعثی عراق در
اولین روز های جنگ تا وجوه مشترک عقیدتی و انقالبی این دو نهضت و
سادات شهید نواب صفوی و مجتبی هاشمی.توصیفات و ناگفته های
وی از تاریخچه و معرفی اجمالی گروه فداییان اسالم را از زبان وی می خوانیم:
حاج قاسم با لحن شیرین و شیوایی سخنانش را با بیانات رهبر معظم انقالب آغاز می کند و
می گوید :اردیبهشت ماه سال  1360حضرت آقا رهبر معظم انقالب به آبادان تشریف
آورند .میان بچه های فداییان تشریف آورند و در جمالت زیبایی فرمودند« :ما
ذكر خير شما را خيلي شنيده بوديم .اسم شما را هم خيلي در جاهاي مختلف
گفته ايم .فدائيان اسالم .اما حاال كه دارم شما را مي بينم ،مي بينم
جوان هايي هستيد كه از آنچه پشت سر شما گفتيم بهتريد .عازم ،جازم،
عالقه مند و پرتحرك؛ نامتان هم رويتان است :فدائي اسالم .فدائي
اسالم اگر بتواند آن خط اسالمي را دقيق حفظ بكند ،در همه سطح
جهان و در همه بندگان خدا نظيري برايش نمي توان يافت .هر
كسي در اين عالم فداي يك چيزي مي شود .خيلي ها فداي مال و مقام و قدرت
طلبي ها و هواي نفس مي شوند .اما شما وقتي نام فدائي اسالم روي خودتان مي
گذاريد ،در حقيقت داريد خودتان را آماده مي كنيد كه فدائي اسالم شويد .اين با
فضيلت ترين چيزهايي است كه مي شود در اين عالم فرض كرد».
حاج قاسم درابتدای کالمش می گوید :همین فرمایشات حضرت آقا را منتشر کنید
در حقیقت کفایت می کند .او در ادامه به شرح تاریخچهای از گروه فداییان اسالم و
ارتباط میان جریان فکری و مبارزاتی شهید نواب صفوی یارانش و استمرار آن
نهضت تا انقالب و دقاع مقدس و گروه فدائیان اسالم شهید سیدمجتبی
هاشمی می پردازد :نواب صفوی مبدع یک ابتکارعمل بود در دهه بیست و
سی و او گروهش را به نام فداییان اسالم نام گذاشت و راه و روش و منش
آنها استکبارستیزی و حق طلبیشان بود و بعد از شهادتش این مجموعه و
یاران نواب به کارهای فرهنگی روی آوردند تا این که نهضت امام رونق گرفت
و پیروزی انقالب صورت گرفت و دشمنان اسالم و استکبار جهانی چون نمی
توانستند این پیروزی تاریخی را ببینند بر کشور و انقالب ما جنگ را تحمیل کردند.
گروه های مختلف با هدف دفاع از کشور و انقالب وارد عرصه دفاع شدند و
یکی از گروه ها هم «فداییان اسالم» بود که توسط شهید سید مجتبی هاشمی
تشکیل شده بود .او گروهش را تحت تعالیم و افکار شهید نواب صفوی در یک
واحد نظامی جمع کرد و سازماندهی داد.
صادقی نقل می کند که؛ سید مجتبی حکم تاسیس فدائیان اسالم را از مرحوم
آیت اهلل خلخالی گرفته بود .آیت اهلل خلخالی هم عالقه و ارادت زیادی به شهید
نواب صفوی داشت و خود را منتسب به وفاداران به نواب صفوی می دانست
و می گفت :ما از جمله یاران شهید نواب صفوی هستیم که راهش در امتداد
والیت فقیه است.
صادقی به مرور وقایع مهمی از تاریخ دفاع مقدس اشاره می کند :سید مجتبی
هاشمی و یارانش در اولین روزهای جنگ وارد خرمشهر شد و در مدرسه «فدائیان
اسالم» مستقر شدند و موجودیت گروه هم رسما اعالم شد.
با انتشار مهر «فرماندهی ستاد عملیاتی فدائیان اسالم مستقر در خرمشهر و آبادان
سال  »6059مکاتبات رسمی به مهر و امضاء فدائیان و سید مجتبی هاشمی
صورت می گرفت و شخصیت حقوقی گروه هم رسمیت یافت.

مهر ماه سال  59تا پایان سال  1360بالغ بر 10
تا  12هزار نفر فدائی اسالم در جنوب با دشمن
متجاوز می جنگیدند و سازماندهی میشوند.
فدائیان اسالم بیش از  300شهید و هزار جانباز
داشت و تعداد زیادی هم مفقوداالثر مثل شاهرخ
ضرغام معاون شهید هاشمی.
بعد از سقوط بنی صدر و سیستم جنگیاش،
سازماندهی نیروها در جنوب هم به سپاه پاسداران
منتقل شد و فدائیان هم در گردان های مخالف
سپاه و بسیج جذب شدند .سید مجتبی پس از
شکست حصر آبادان و در  4 - 3سال باقی مانده
از حیات شریفش پیش از شهادت مظلومانه اش
در اردیبهشت سال  1364در شهرستانهای مختلف
حضور می یافت و با سخنرانی در مساجد به جذب
مردم وکمک های مردمی به جبهه ها اقدام
می کرد.
وی درباره فعالیت های عمده سید مجتبی پس
از الحاق فدائیان به سپاه پاسداران می گوید :سید
مجتبی یکی از وظایف خود را رسیدگی به خانواده
شهدا و مجروحین گروه فدائیان اسالم می دانست.
تعدادی از از بچه های مجروح فدائی اسالم از
شهید هاشمی حقوق می گرفتند و او در متن
جامعه و مردم مثل یک بسیجی بی ادعا به خدمات
فرهنگی و انقالبی مشغول بود.
صادقی درباره قرابت فکری و وحدت سیره این
دو گروه مبارز و مجاهد در دو دوره خاص از تاریخ
کشور تاکید می کند که؛ سید مجتبی او پیرو عملی
سیره شهید نواب صفوی بود .روح مجاهدت و
ایثارگری و استکبار ستیزی نواب در او در ایام
جنگ با بعثی ها متجلی بود و در همان راه و مکتب
اعتقادی به فیض شهادت هم نائل آمد .تفکر شهید
نواب در سیره عملی و فکری سید مجتبی بروز
داشت .حرکت نواب مثل حرکت امام(ره) است و
نهضت امام(ره) در راه حرکت ائمه معصومین است
و من فکر می کنم که اگر نواب به شهادت نمی
رسید او علمدار برپایی حکومت اسالمی می شد.
مبارزه با استعمار از نمودهای جریان نواب صفوی
است و او هم مثل امام ایران را فدایی اسالم می
دانست
سردار قاسمی صادقی در پایان شعار تاریخی یاران
سید مجتبی هاشمی را می خواند :به یاد میآورم
که در ذوالفقاریه آبادان میخواندیم «ما فدائیان،
در ره اسالم ،جان خود را میدهیم آسان» به نظر
بنده این همان شعار نواب است بدون این که من
و همرزمان فدایی او را دیده و محضرش را درک
کرده باشیم.
محمد حسنیwww.navideshahed.com

سوال :چنانچه حضرتعالى مستحضرید اولین مبارزهى مرحوم
نواب صفوى پیش از آن که جنبهى سیاسى ،نظامى داشته باشد
جنبهى فرهنگى داشت ،به این معنى که ایشان اولین مبارزه را
با افکار کسروى شروع کرد ،حاال از نظر حضرتعالى تأثیر این
حرکت در جامعهى آن روز مخصوصاً در میان روشنفکران و
علما چگونه بود؟

پاسخ :البته کارى که ایشان در مقابل کسروى انجام دادند یک
کار فرهنگى فقط نبود ،اتفاق ًا کار سیاسى ،نظامى ،فرهنگى بود.
نظامى بود براى این که خب کسروى را مضروب کرد و بعد
هم یکى از یاران ایشان کسروى را کشت؛ یعنى دو مرتبه از
طرف نواب ،کسروى مورد حرکت باصطالح نظامى قرار گرفت.
یکبار به وسیلهى خود ایشان که با کارد حمله کرد ،یکبار هم
به وسیلهى مرحوم امامى ،سیدحسین امامى ،که با اسلحه زد و
کسروى را عم ً
ال نابود کرد .کار سیاسى هم بود ،همان طور که
ال هم گفتم ،اص ً
قب ً
ال ماهیت حرکت ضد دینى که کسروى هم
یک تئوریسینها و طراحانش بود یک ماهیت سیاسى بود ،هیچ
کس نمىتواند بگوید کسروى یک عنصر غیر سیاسى بوده ،مگر
کسى مىتواند چنین چیزى را بگوید؟ خود کسروى یک عنصرى
بود که اص ً
ال حرکتش از آغاز ،در مشروطیت و بعد از مشروطیت،
تا آن روزى که کشته شد یک حرکت سیاسى بود و یکى از
چهرههاى سیاسى ایران بود .پس مبارزهى با کسروى فقط
مبارزهى با افکار ضد مذهبى او نیست ،زیرا که همان افکار ضد
مذهبى هم یک حرکت سیاسى بود و یک ریشه و منشأ سیاسى
داشت .بنابراین کار مرحوم نواب به اعتقاد من کار مذهبى فقط
نبود ،کار مذهبى ،سیاسى بود و به همین شکل هم منعکس شد.
البته در این که تأثیرش در روشنفکرهاى آن روز چگونه بود من
مىخواهم بگویم آن زمان که خب من نبودم ،یعنى در صحنه
نبودم و سن آن زمان هم اجازه نمىدهد که از نزدیک آن زمان
را درک کرده باشم ،آن طور که من بعدها فهمیدم دستگاه هم
تبلیغات زیادى کرده بود .روشنفکرهاى آن روز هم با دین و
مسائل دینى و هر جلوهى دینى به شدت بد بودند ،آن زمان
هنوز تفکر قرن نوزدهمى اروپا که معمو ًال ما یک پنجاه سالى،
صد سالى ،شصت سالى بعد از اروپا همیشه روشنفکرهاى ما
حرکت مىکردند ،آن روز هنوز در کشور ما در اواسط قرن بیستم،

5

تفکر قرن نوزدهمى اروپا رایج بود ،تفکر
ضد دینى ،دین را مسخره دانستن ،هر چیز
دینى را بدون هیچ دلیلى محکوم کردن
رایج بود .در دوران بعد از رفتن پهلوى
حتى در کشور ما ادامه داشت ،لذا هر
چیزى که رنگ و بوى دین داشت ،از نظر
روشنفکرهاى آن روز بدون هیچ استداللى
مطرود بود و نواب کسى بود که حرکتش
صددرصد نشان داده مىشد که صبغه و
انگیزهى دینى دارد .لذا بود که آنها قاعدت ًا آن را نمىپسندیدند .در
نوشتهجاتى هم که آن وقت روز ،بعضى از روزنامهها و همچنین
محافل روشنفکرى آن روز برخوردى که با این قضیه کردند نشان
داد که هیچ قبول ندارند مرحوم نواب را ،تا مدتها کار را به جایى
رسانده بودند و وضع تبلیغات علیه نواب را جورى حاد کرده بودند
حتى گروههاى سیاسى غیرمذهبى ،که افراد مؤمن هم خیلى
دوست نمىداشتند که منتسب بشوند به جریان نواب ،براى خاطر
این که گفته مىشد آنها تروریستند و تروریسم غیر از یک
حرکت سیاسى سازمان یافته است و یک حالت پرهیز،
پرهیز طبیعى را به زیان نواب و جریان فدائیان اسالم
در خیلىها به وجود آورده بودند تا سالها بعد .لذاست
که من تصورم این است که کار مرحوم نواب از نظر
روشنفکرهاى آن روز کار مطلوب و خوبى به حساب
نیامد و تفسیر خوبى رویش گذاشته نشد.
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سوال :بفرمایید تأثیر مبارزهى فدائیان
اسالم به خصوص در فاصلهى سالهاى
 ۱۳۲۴،۲۵تا سال  ۱۳۳۴که در روز ۲۷
دى همراه با یارانش مرحوم نواب به
شهادت مىرسد ،در جریانهاى سیاسى
داخلى و نیز در فعل و انفعاالت سیاسى
استکبار جهانى چگونه بود؟

پاسخ :یکى از چیزهایى که در تاریخ
معاصر ما متأسفانه به کلى به دست
فراموشى سپرده شده همین است که
تأثیر جریان نواب و حضور نواب را در
روى کار آمدن حکومت ملى دکتر
مصدق ندیده گرفته .این را بدانید که اگر
مرحوم نواب بود و تالشهاى آنها نبود و ارعابى که آنها در محیط
جو هیأت حاکمه به وجود آورده بودند؛ یعنى دستگاه سلطنت ،نبود
ممکن نبود که به آن شکل بتوانند حکومت را بدهند به مصدق،
دکتر مصدق در اوایل کارش به طور آشکار متکى بود به گروه
فدائیان اسالم و مرحوم کاشانى .این را آشکارا هم مىکرد .البته
آنها طرفدار مصدق به عنوان مصدق نبودند؛ طرفدار آن چیزى
بودند که ترکیب مصدق ـ کاشانى آن را ارائه مىداد یعنى یک
حکومت ضد استبدادى و ضد سلطنتى دینى ،این بود دیگر ،ترکیب
کاشانى و مصدق این جورى بود ،البته این ضدها باز هم مصداق
داشت ،ضد سلطنتى ،ضد استبدادى ،ضد انگلیسى ،این خصوصیت
آن چیزى بود که از مجموعهى مصدق و کاشانى به وجود مىآمد
و منعکس مىشد در خارج.
مرحوم کاشانى که خب مظهر این حرکت محسوب مىشد؛ یعنى
مظهر مردمى و دینى این حرکت محسوب مىشد و ا ّال مصدق را
که عامهى مردم نمىشناختند ،به فدائیان
و شخص نواب خیلى التفاط داشت
مرحوم کاشانى .بعد از جریان ترور رزمآرا
روزنامهها یک عکسى را منتشر کردند که
مرحوم کاشانى دستش را گذاشته روى
سر مرحوم طهماسبى که قاتل رزمآرا بود
و با همان لحن مخصوص خودش مث ً
ال
مىگوید بى سوات ،نمىدانم ،یک چیزى،
یک جملهاى محبت آمیزى ،کلمهى بى
سوات را مرحوم آیتاهلل کاشانى زیاد
تکرار مىکرد در مقام شوخى و مزاح
با افرادى که با آنها مخاطبش بودند،
نشنیدید این را؟ … بى سوات … بله
بى سوات با«ت» ،این نشان دهندهى آن حالت طیبت مرحوم آقاى
کاشانى بود یعنى نشان مىداد که این جوانى که حاال دست هم
روى سرش گذاشته و با محبت دارد بهاش حرف مىزند و شوخى
هم مىکند بهاش مىگوید بى سوات ،این مورد توجهش است پس
بنابراین از زدن رزم آرا مرحوم کاشانى استقبال مىکند ،این هم
که قاتل رزمآرا است .یک چنین حمایتهاى صریح و علنى را آدم
آن وقت مشاهده مىکرد .معلوم بود که فدائیان اسالم زیر بال
مرحوم آیتاهلل کاشانى قرار دارند و او از آنها کام ً
ال حمایت مىکند
و اینها هم بى دریغ به نفع حکومت مصدق و به نفع همان جهت

گیرىاى که مجموعهى مصدق و کاشانى گفتم به وجود مىآورد
تالش مىکردند و حرکت مىکردند و در حقیقت جریان نهضت
ملى نوک تیز مسلحش فدائیان اسالم بودند تا وقتی که بین اینها
و مصدق اختالف افتاد ،که آن اختالفات تاریخچهى مفصلى دارد
و بعد دیگر به کلى بین اینها دشمنى و نقار برقرار شد تا این که
حتى منتهى شد به زدن فاطمى که فاطمى را که جزو یاران نزدیک
دکتر مصدق بود ،فدائیان اسالمى زدند ترور کردند ،به قصد کشتن
البته ،که خب منتها او جان به در برد تا بعد دستگاه رژیم سلطنت
او را کشتند ...
این بیانى که کردم همان بود ،در حقیقت بیان مصداقى از همین
فعل و انفعاالت بود .یعنى شما ببینید از سال  ۲۹تا  ۳۲یعنى از
سال ملى شدن صنعت نفت تا سقوط دکتر
مصدق ،این سه سالى که بر کشور ما سه
سال و خردهاى که گذشت مىدانید یکى
از آن دورههاى فوقالعاده حساس کشور
ماست .از لحاظ ارتباط با سیاستهاى خارجى،
این دوران دورانى است که سلطهى قدیمى
انگلیسى یک ضربت محکم بهاش مىخورد
و خاطرات حکومت ملى ،حکومت مردم و
حضور مردم که سالیان درازى بود به کلى از
ذهنها شسته و زدوده شده بود باز در ذهنها
زنده مىشود ،مردم ما مردم حضور در کوچه
و بازارند دیگر ،در مشروطیت و در همهى
قضایا مردم همیشه توى صحنهها حضور
داشتند ،آمدند ،رفتند ،اقدام کردند ،خواستند،
عمل کردند ،یک چیز عجیبى است اص ً
ال
تاریخچهى حضور مردم ما در صحنه ،جزو
تاریخچههاى استثنایى است .روى این هم کسى کار نکرده ،اگر
مقایسه کنید مردم ما را با ملتهاى دیگر از لحاظ تعیین کنندگى
مواقف حساس ،خواهید دید که ملت ما از آن ملتهاى جالبند از این
جهت ،خب در دوران رضاخانى به کل ،اص ً
ال خشکیده بود این روح،
تمام شده بود دیگر .اص ً
ال مردم هیچ کارهى محض شده بودند به
خاطر آن استبداد ،بعد از دوران رضاخان هم مسئلهاى نبود که
مردم را به میدان آزمایش بکشاند و در صحنهها حاضر کند .دوران
مصدق یعنى دوران حکومت مصدق و از  ۲۹تا  ،۳۲به این تعبیر،
جزو دورانهایى بود که از این جهت خیلى حساس بود ،ضربهى
به حکومت انگلیس ،باز یافتن احساسات مردمى به وسیلهى خود
مردم و یک نگاه تند به سلطه گران و به خارجیانى که در کار ایران
دخالت مىکنند ،بعد تهدید کردن مقام
سلطنتى که مردم از آن ،آنقدر نفرت داشتند
اینها یک حوادث عجیبى است دیگر ،یعنى
جزو مقاطع کم نظیر تاریخ ماست ،در این
مقطع نقش فدائیان اسالم نقش به طور
کامل مؤثرى بود؛ یعنى در روى کار آوردن
آن دولت در حمایت مرحوم کاشانى ،پس
طبع ًا در قضیهى خلع ید از انگلیسها ،در
قضیهى نفت و در بقیهى مسائل .پس
مىبینید که این دوران ده سالهى عمر

سیاسى و مبارزاتى مرحوم نواب یکى از مهمترین نشانهها و آثارش
حضور فعال و تأثیر فراوان در برههى سه چهار سالهى بین  ۲۹تا
 ۳۲است که از برهههاى تاریخى کشور هم هست.
سوال :یک سؤالى االن به ذهن من خطور کرد خواستم آن را هم
از حضرتعالى سؤال بکنم .سؤالم این بود که ایشان اندیشهاش
و شخصیتش در حرکت اخوانالمسلمین و ساختار فکرى
اخوانالمسلمین تا چه میزان بود ،با توجه به سفرهایى که به
منطقه کردند؟

پاسخ :ایشان تحت تأثیر اخوانالمسلمین بود؛ یعنى حسن البناء روى
ایشان اثر گذاشته بود و ایشان به نوبهى خودش روى دیگران اثر
گذاشته بود .یکى از رهبران معروف سازمان آزادی بخش فلسطین
به من گفتش که من در مصر ،در آن سفرى که نواب صفوى مصر
آمده بود ،مشغول درس خواندن بودم؛ رشتهى مهندسى داشتم
درس مىخواندم و داشتم درس مىخواندم که مهندس بشوم و
مشغول کارهایم بشوم ،این آمد گفتش که تو دارى درس مىخوانى
اینجا؟ برو فلسطین بجنگ ،گفت من یکهو منقلب شدم به یک
عدهاى از جوانها در مصر سخنرانیهایى ایشان کرده بود دیگر
و گفته بود برو به جنگ ،اینجا آمدى مشغول درس خواندنى؟ و
همان شخص بلند شد آمد در
فلسطین و خب این آمدنها بود
که اص ً
ال مسئلهى فلسطین را
جور دیگرى کرد.
خیلى مرد قوىاى بود مرحوم
نواب ،من شنیدم یک وقتى رفته
بود اردن گوش ملک حسین
را گرفته بود گفته بود پسر
عموجان! این انگلیسها خیلى
خطرناکند! آخر سید است ،ملک
حسین یعنى سید است ،آره گفته
بود انگلیسها خیلى خطرناکند
پسرعموجان! آدم این جورىاى
بود گوش ملک حسین را
مىگرفت فشار مىداد.
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صداي گريه سيد مجتبي به گوش مادر
رسيد .رو به قبله نشست« :خدايا! كودكم
از گرسنگي خواهد ُمرد!» در آن روز به
لطف خداوند كودك را به دايه سپرد .دايه
قرار گذاشت به علت دوري راه هفتهاي
يكبار سيد مجتبي را براي ديدار مادر به
محله خاني آباد بياورد؛ اما همان شب
سيد مجتبي بيتاب ديدار مادر شد ،دايه
با پشت دست ضربهاي كمجان به كمر
كودك زد .شب در عالم خواب چند بانو
را ديد كه از آسمان به خانه او آمدند و
سيد مجتبي را كه گريه ميكرد در آغوش
گرفتند .زن هراسان جلو دويد و گفت:
«من دايه او هستم ،اجازه دهيد او را آرام
كنم» بانوي آسماني دست رد به سينه
دايه زد و گفت« :تو نبايد بچه ما را نگه
داري! زود او را به مادرش بازگردان».
سراسيمه از خواب بيدار شد ،دو شب ديگر
اين خواب تكرار شد ،سرانجام كودك را
برداشت و به خانه شكوهالسادات رفت:
«خانم! با ديدن اين خواب فهميدم،
كه اجداد كودك راضي به نگهداري
فرزندشان توسط من نيستند!» .و كودك
را از آن پس به مادرش بازگرداند تا فرزند
ائمه در دامان مادر بزرگوارش كه از
سادات بود تربيت شايسته بيابد .كتاب
شبنم سرخ

ذريه پاك
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ورود ايراني و سگ ممنوع
سيد مجتبي در سال  1321پس از اخذ
مدرك ديپلم از مدرسه صنعتي آلمانيها
در حالي كه  18سال بيش نداشت ،در
شركت نفت استخدام شد .هنوز از
ورودش چيزي نگذشته بود كه به همراه
چند نفر از همكارانش از طرف آن شركت
به شهر آبادان رفت .در آن سالها شهر
مملو از افراد انگليسي بود كه براي
استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت
به ايران آمده بودند؛ آنها با تكيه بر ثروت
ملي ايران از زندگي مرفهي برخوردار
شده بودند و در عين حال كارگران ايراني
را مورد توهين و تحقير قرار ميدادند.
خانههاي مجلّل و كافههاي انگليسي نظر
سيدمجتبي را به خود جلب نموده بود؛
روزی آهسته نزديك يكي از ساختمانها
شد .نوشته نصب شده در پشت شيشه او
را به فكر فرو برد؛ «ورود ايراني و سگ
ممنوع!» خشم تمام وجودش را فرا
گرفت .بار ديگر آن را خواند ،و انگشتانش
را از شدت عصبانيت در ميان موهايش
فرو برد .رنجي كهن را بر دوش خود
احساس كرد .ناگهان جرقهاي در ذهنش
ايجاد شد .اهتمام خود را صرف تشكيل
جلسات شبانه و آموزش مسائل ديني
و اخالقي نمود .كارگران خسته از ستم
خيلي زود گرد او حلقه زدند.

در يكي از شبهاي مهتابي آبادان
سيدمجتبي به ميان كارگران رفت و
گفت« :نفت از آن ملت ايران است.
خارجيها آمدهاند تا براي ما كار كنند؛
نيامدهاند كه ما را زير سلطه خود درآورند،
آنان قسمتهايي از آبادان را در اختيار
گرفته و اجازه ورود به ما نميدهند؛ اين
چيست كه به شيشه كافهها ،نوشتهاند،
«ورود ايراني و سگ ممنوع!» خارجيها،
ايرانيها را [مساوي] سگ قرار دادهاند،
در حالي كه آنان مستخدم ما هستند و
آمدهاند تا براي ما كار كنند ».شور و
هيجان خاصي سراسر وجود كارگران
را فرا گرفته بود .سخنان نواب اولين
جرقههاي عدالتخواهي را در ذهنشان
پديد آورد.

قيام در شركت نفت آبادان

هجرت از ايران
روزی يكي از كارگران شركت نفت
شتابان به نزد سيد مجتبي رفت و گفت:
«آقا يكي از انگليسيها به همكار ما
توهين كرد و او را زخمي نمود!» اين
خبر او را به خشم آورد .،آن گاه در جلسه
شبانه به كارگران دستور داد :فردا هيچ
كس بر سر كار حاضر نشود و همه در
پااليشگاه اجتماع كنند تا درباره اين
بيحرمتي تصميمي قاطع گرفته شود.
صبح روز بعد او تمام خشم و نفرتش را
در صدايش جمع كرد و با شجاعت فرياد
برآورد« :برداران! ما مسلمان هستيم
و قصاص يكي از احكام ضروري دين
ماست .آن فرد انگليسي به چه حقي به
برادر ما حمله كرده و او را زخمي نموده
است؟ يا بايد آن انگليسي اينجا بيايد و
جلو همه ما از بردارمان پوزش بخواهد
يا اگر اين كار را نكند؛ بايد مجازات
شود!» .هنوز سخنان سيدمجتبي به
پايان نرسيده بود ،كه كارگران خشمگين
و پرشور به طرف اتاق فرد انگليسي به
راه افتادند؛ مستشار انگليسي با ديدن
جمعيت خشمناك وحشتزده از آنجا
گريخت .شيشههاي ساختمان شكسته
شد؛ اما پس از مدت كوتاهي با دخالت
پليس و تهديد كارگران از جانب نظاميان،
جمعيت متفرق شد .پليس در جست
و جوي رهبر اين شورش ،همه را زير
نظر گرفت .دوستان سيد تصميم گرفتند
ايشان را از کشورخارج کنند ...سيد شبانه
به همراه چند نفر از دوستانش آرام خود
را به لب رودخانه رساند .قايق كوچكي
در انتظار او بود .نواب از همراهان خود
خداحافظي نموده و به طرف بصره حركت
كرد ،سفري كه بزرگ مرد ايران را براي
حوادث مهم تاريخ كشورمان تربيت نمود
و نجف را مأمن مهاجري از انصار صاحب
الزمان(عج) قرار داد.

سيدمجتبي خسته از سفري پر دلهره قدم
بر خيابانهاي شهر نجف گذاشت .عشق
به اميرمؤمنان(عليه السالم) در نگاهش
موج ميزد ،براي اولين مرتبه به بارگاه
موال و مقتدايش قدم نهاد ،دلتنگي چند
سالهاش ،ناگهان سرباز كرد .پهناي
صورتش از لطافت اشك نمناك شد .براي
او نجف ،شهر علم و كانون انديشههاي
علوي به شمار ميرفت .اكنون آرزوي
ديرينهاش که تحصيل در حوزة نجف
و اقامت در جوار پيشوايش بود ،تحقق
مييافت .در يكي از مدارس حوزة علميه
به نام «مدرسه قوام» اقامت گزيد .در
همان روزها عالمه اميني در طبقه دوم
مدرسه ،كتابخانه كوچكي تأسيس كرده
بود و خود نيز براي تأليف كتاب «الغدير»
به آنجا ميرفت .مهاجر عاشق با شوق
زياد اين فرصت را مغتنم دانسته و به
محضر دانشمند بزرگ اسالم راه يافت؛
عالمه نيز او را با اشتياق پذيرفت.
دو سال از ورودش به حوزه نجف گذشته
بود .او نيمي از روز در محضر اساتيد حوزه
درس ميخواند و نيمي ديگر را به كار در
كارگاه نجاري ميپرداخت و پس از آن نيز
در اوقات فراغت دروس مدرسة صنعتي را
به فرزندان عالمة اميني آموزش ميداد.

شهر آرزوها

مكتب غدير
 3سال تحصيل در نجف زندگي او
را پربار ساخته بود ،نواب درس دين،
فلسفه و سياست را در محضر استاداني
همچون عالمه اميني« ،آيت اهلل حاج آقا
حسين قمي» و «آيت اهلل شيخ محمد
تهراني» آموخت .براي سيد وجود عالمه
اميني چون گنجي گرانقيمت بود .او در
«مكتب غدير» استاد پروش يافت.
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سالها پيش در حوزه علميه نجف به
همراه سيد مجتبي در محضر عالمه
اميني و مرحوم طالقاني درس ايمان
و واليت ميآموختيم .در همان ايام به
پيشنهاد نواب صفوي پياده از نجف براي
زيارت سومين پيشواي شيعيان به كربال
رفتيم ,هنوز چند كيلومتر از شهر دور
نشده بوديم كه مردي تنومند از اعراب
بيابان نشين جلوي راهمان را بست .هوا
تاريك بود .ترس وجودم را فرا گرفت.
در زير نور مهتاب خنجر تزيين شده
مرد عرب را ديدم .او با خشونت فرياد
زد« :هر چه دينار داريد از جيبهايتان
بيرون آورده و تحويل دهيد!» پولهايم را
درآوردم .ناگهان سيد مجتبي با چاالكي
خنجر وي را از كمرش بيرون كشيد و با
قدرت نوك خنجر را نزديك گلويش قرار
داد و گفت« :با خدا باش و از خدا بترس و
دست از اين زشتيها بشوي»...
من متعجب از شجاعت و سرعت عمل
سيد به او نگاه ميكردم .پس از چند
لحظه آن مرد ما را به خيمهاش دعوت
كرد .نواب فوراً پذيرفت .باورم نميشد.
با ناراحتي گفتم« :چگونه دعوت كسي را
ميپذيري كه تا چند لحظه پيش قصد
غارت ما را داشت؟» اما سيد بدون آن
كه ترسي به دل راه دهد ،گفت« :اينها
عرب هستند و به ميهمان ارج مينهند و
محال است خطري متوجه ما باشد» آن
شب سيد به آرامي خوابيد و من از ترس تا
صبح بيدار نشستم .راوي :عالمه محمد
تقي جعفري
مرد عرب و چاالكي عجيب نواب
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مالقات با شاه

علت مالقات با شاه
پس از ترور كسروي ,نواب به آذربايجان
رفت .سالها قبل شخصي به نام
«سيدمهدي» در جلسات نواب شركت
ميكرد .زماني كه رهبر فداييان حال او را
جويا شد به او اطالع دادند كه سيدمهدي
در زندان منتظر صدور حكم اعدام است.
نواب براي اين كه بتواند او را از زندان
آزاد كند به دفتر استاندار رفت .استاندار
بيتوجه به او مشغول كارش بود و چون
او را نميشناخت در حالي كه سرش
پايين بود پرسيد« :چه كار داري؟» نواب
با صداي بلند گفت« :برخيز! شاه بختي!»,
وقتي يك روحاني پيش شما ميآيد بايد
به عمامهاش به سيادتش احترام بگذاري.
چرا برنخواستي؟» استاندار كه تا آن زمان
چنين برخوردي از طرف يك روحاني
نديده بود ،سراسيمه از جا برخاست و با
احترام از نواب دعوت كرد كه بر روي
صندلي بنشيند .رهبر فداييان پس از يك
گفتگوي طوالني تقاضايش را اعالم
نمود و استاندار قول مساعدت داد؛ اما
نواب آرام ننشست و طي تلگرافي از شاه
درخواست مالقات كرد و چون موفق
به اين مالقات نشد اعالميهاي به اين
مضمون در روزنامهها چاپ نمود« :شاه
ايران را در ميان حصاري سنگي در دربار
زنداني كردهاند!» سرانجام امام جمعه
تهران كه ميدانست نواب آرام نمينشيند
از «محمود جم» وزير دربار خواست تا
وقت مالقاتي به نواب بدهند و باالخره
اين فرصت فراهم آمد.

روز مالقات نواب با شاه فرا رسيد.
محمود جم به نواب گفت« :مالقات اعلي
حضرت تشريفاتي دارد؛ زماني كه به نزد
ايشان رفتيد ،تعظيم كنيد .با سربازهايي
كه به شما سالم نظامي ميدهند به
گونهاي برخورد كنيد كه افسرهاي ما
دلسرد نشوند .ساعت مالقات شما يك
ربع است» نواب به او پاسخ داد« :الزم
نيست شما بگوييد خودم ميدانم ».رهبر
فداييان بيتوجه به سخنان وزير دربار در
پاسخ سالم افسران در حالي كه دستش
را باال گرفته بود گفت« :سرباز اسالم
باشيد! در راه اسالم حركت كنيد ».شاه
در كنار درختي ايستاده بود .نواب جلو
رفت .محمد جم گفت« :تعظيم كن!»
نواب خيلي آرام گفت« :خفه شو!» پس از
سالم نواب ،شاه به او دست داد و گفت:
«آقاي نواب صفوي! ما از فعاليتهاي
شما در عراق باخبر هستيم» .نواب فوراً
پاسخ داد« :براي مسلمان همه كشورهاي
اسالمي يكي است؛ «نجف ،ايران ،مصر
و مراكش» همه جاي دنياي اسالم خاك
مسلمانان است .وظيفه مسلمان اين
است كه كارش را انجام دهد ».دوباره
شاه پرسيد« :آقاي نواب صفوي چه
ميخوانيد؟ من شنيدهام شما طلبه هستيد
و درس ميخوانيد .ما آمادگي داريم كه
هزينه تحصيل شما را تأمين كنيم ».نواب
دستش را محكم بر روي ميز كوبيد و
گفت« :من درس هستي و سياه مشق
زندگي ميخوانم و مردم مسلمان ايران
اين قدر غيرت دارند كه اين سرباز
كوچك امام زمان(عج) را خودشان اداره
كنند .اما من به شما نصيحت ميكنم:
اين دغل دوستان كه ميبيني
مگسانند گرد شيريني
شما بايد از فلسطين حمايت كنيد .شما
با مردم مظلوم و فقير باشيد ».در همان
ديدار با تقاضاي نواب ،شاه با يك درجه
تخفيف ،حكم حبس «سيد مهدي» را
صادر نمود .پس از پايان وقت مالقات
نواب ،شاه به وزير دربار گفت« :اين
سيد ،مثل يك افسر كه با سرباز صحبت
ميكند با من صحبت كرد و اص ً
ال انگار
نه انگار شاهي وجود دارد! اين چه كسي
بود كه فرستاده بودي اينجا؟!»

امام جمعه وقت تهران پس از بازگشت
نواب از مصر به مالقات رهبر فداييان
رفت و گفت« :اعلي حضرت براي تجليل
از مقام فضل و كمال آقاي نواب صفوي،
نيابت توليت آستان قدس رضوي را به
ايشان تفويض ميكنند و اختيار ميدهند
كه آقاي نواب صفوي درآمد آنجا را با
نظر خود به مصارف شرعيه برسانند و
از حمايت كامل اعلي حضرت برخوردار
باشند ،مشروط بر اين كه در كار سياست
مملكت هيچ مداخلهاي نداشته باشند».
چهره نواب از خشم سرخ شد .با ناراحتي و
عصبانيت به امام جمعه گفت« :پسرعمو!
اين كه به شما ميگوي م مكلف هستيد
كه عين ًا به اين سگ پهلوي برسانيد! به
او بگوييد كه تو ميخواهي مرا با دادن
پست و مقام و پول فريب بدهي و خودت
آزادانه هر كاري كه ميخواهي با دين خدا
و مملكت اسالم انجام دهي .اين محال
است! من يا تو را ميكشم و به جهنم
ميفرستمت و خود به بهشت ميروم و يا
تو مرا ميكشي و با اين جنايتت باز هم
به جهنم رفته و من در بهشت در آغوش
اجدادم جاي ميگيرم .ولي در هر حال تا
من زنده هستم امكان ندارد ساكت باشم
و بگذارم تو هر كار كه ميخواهي انجام
دهي!».

پيشنهاد شاه به نواب

پس از ترور رزم آرا و استعفاي حسين
عال ،با تالش نواب و آيت اهلل كاشاني،
مصدق بر مسند نخست وزيري نشست؛
اما پس از  3ماه ،تمام زحمات آن دو را
به فراموشي سپرد و دستور بازداشت نواب
را صادر نمود .مأموران در تيرماه 1330
نواب را در خيابان ژاله (شهدا) دستگير
كردند .پس از اعتراض مردم نسبت به
اين عمل ،مصدق پاسخ داد:
«نواب از قبل 2 ،سال محكوميت داشته.
او در سال  1326در مسافرتي كه به
آمل داشت سخنراني نمود و مردم بعد
از سخنان ايشان به تظاهرات پرداختند
و شيشه چند مغازه مشروب فروشي را
شكستند!»
اما حقيقت اين بود كه نواب خواستار
اجراي احكام اسالمي و در مراحل بعد
تأسيس حكومت اسالمي بود.

دستگيري نواب

اخطار نواب به حسين عالء
پس از اعدام انقالبي رزم آرا ،حسين عالء
در تاريخ  1329/12/22از طرف شاه به
نخست وزيري منصوب گشت .اما با
اعالم اين خبر نواب اعالميهاي نوشت و
آن را در تمام روزنامههاي تهران منتشر
نمود.
هو العزيز
زمامداري ملت مسلمان ايران در خور
صالحيت تو و امثال تو و حكومت غاصب
كنوني نيست .فوراً بركناري خود را اعالم
كن .به ياري خداوند متعال سيد مجتبي
نواب صفوي1329/12/22
به دنبال اخطار نواب صفوي به حسين
عالء نخست وزير وقت و فشار مردم،
وي استعفاي خود را اعالم كرد و شاه هم
دكتر مصدق ،رهبر جبهه ملي را به عنوان
نخست وزير به مجلس معرفي نمود و
اليحه ملي شدن صنعت نفت در تاريخ
 1329/12/24دقيق ًا  8روز پس از اعدام
انقالبي رزم آرا به اتفاق آرا تصويب شد.
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هوالعزيز
مصدق كاذب! بيش از پيش چهره
تو اي
ِ
كريه باطن خود را به دنيا و مسلمانان
نشان دادي .درهاي خدا را به روي مردم
بستي و از اجتماع مسلمانان به سر نيزه
جلوگيري كردي و عدهاي از علماي
عاليقدر و مسلمانان محترم را بازداشت
نمودي و تمام دعاوي خود را مبني بر
آزادي خواهي تكذيب كرده ،كريهترين
چهرههاي ظلم و جنايت را نشان دادي
و گويا ندانستي كه نجات مسلمانان بنا
بر حفظ مصالح و نواميس اسالم بوده،
اجراي احكام مقدس و تعاليم عاليه
اسالم حتمي است و اجازه كوچكترين
تجاوزي به نفت ايران به هيچ بيگانهاي
داده نخواهد شد و به جز بركنار شدن يا
كوتاه كردن دست بيگانگان از نفت ايران
و خلع يد قطعي چارهاي نخواهي داشت
و ادامه اين حركات و توقيف مسلمان
محترم پرونده ظلم و جنايتت را تكميل
جمعيت فداييان اسالم
خواهد كرد.
نامه نواب به مصدق از داخل
زندان قصر
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آزادي نواب و استقبال
چشمگيراز او

پس از دستگيري نواب ،عبدالحسين
واحدي كه مدتها در حبس بود از زندان
آزاد شد .مدتي بعد 300 ،نفر از فداييان
به فرمان واحدي مقابل درب دادگستري
تجمع نمودند و خواستار آزادي نواب و
فداييان اسالم از زندان شدند .پس از آن
نيز 51 ،نفر از فداييان براي آزادي نواب
به زندان قصر رفته و در آنجا تحصن
كردند .همزمان واحدي نامهاي به مصدق
نوشت و از او آزادي نواب را خواست؛ اما
تمام اين تالشها بي نتيجه ماند تا اين
كه در اواخر خرداد ماه سال 38 ،1331
نفر از فداييان به دليل تشكيل جلسه و
تظاهرات به بندرعباس ،يزد و كرمان
تبعيد شدند .نواب در زندان قصر به اين
رأي اعتراض نمود و اعالم روزه سياسي و
اعتصاب غذا كرد .با اعالم اعتصاب نواب،
فداييان بعد از  5روز به تهران بازگشتند.
عصر روز سه شنبه چهاردهم بهمن ماه
سال  1331پس از بيست ماه نواب از
زندان مصدق آزاد شد .ازدحام جمعيت در
كوچههاي تنگ محله سرچشمه تهران
تعجب همگان را برانگيخته بود .گروه
ويژه احترام و انتظامات فداييان كنار در
ورودي ايستادند .آنها كت و شلوار تيره
رنگ پوشيده وكاله پوستي يك شكل
بر سر داشتند و بر روي بازوهايشان
بازوبند سفيدي با عبارت «هو العزيز»
بسته بودند.

سال  1332نواب كانديداي وكالت مجلس
شد .فردي اعالميهاي صادر نمود و در آن
نواب را دشمن امام زمان(عج) ناميد .نواب
خيلي دلش گرفت .وقتي به خانه بازگشت
از شدت ناراحتي شروع به گريه كرد .حتي
نتوانست با من صحبت كند .در همين
زمان ايشان انصراف خود را از وكالت
مجلس اعالم نمود .مدتها گذشت و
آن شخص به بيماري سختي دچار شد.
وقتي اين موضوع را به آقا اطالع دادند،
ايشان گفتند« :بايد به عيادتش برويم!»
ولي آقاي واحدي خاطره آن روز را به ياد
ايشان آورد و گفت« :او به شما تهمت
زده است ،چگونه به عيادت او ميرويد؟!»
نواب بدون توجه به صحبت اطرافيان ،به
مالقات آن شخص رفت و هفتاد مرتبه
حمد نزد او خواند تا حال مريض بهتر شد
و  20تومان نيز كنار بستر او گذاشت و
بازگشت .آن فرد از خجالت حتي به آقا
نگاه نكرد.

نواب؛ كانديداي وكالت مجلس

«توجه! توجه! نواب صفوي
دستگير شد»

غسل شهادت
سحرگاه يكشنبه  27ديماه سال 1334
اعضاي فداييان اسالم را از لشكر يك
پياده به محل لشكر دو زرهي بردند .در
وسط سالن پادگان وسايل شخصي آنان
بر زمين ريخته بود .نواب جلو رفت و
عمامه و عبايش را برداشت و با لبخند به
دوستانش گفت« :به جدم قسم با همين
لباس شهيد ميشوم!» رهبر فداييان براي
آخرين مرتبه يارانش را در آغوش گرفت.
ثانيه تلخ خداحافظي براي او به شوق
ديدار در بهشت سخت نبود .آنان صبور
و استوار به سلولهاي انفرادي خود رفتند.
نزديك صبح جوخهي اعدام در كنار
ميدان بزرگ پادگان به خط ايستادند.
نواب و يارانش از سلول بيرون آمدند.
ناگهان سيد محمد واحدي فرياد زد:
«اهلل اكبر! اهلل اكبر!» به اشاره سرهنگ
اللهياري ،پاسباني دست بر دهان
سيدمحمد گذاشت .زندانيان از روزنه در
به بيرون نگاه ميكردند .سرهنگ پرسيد:
«اگر خواستهاي داريد بگوييد؟» سيد
تقاضاي آب براي غسل شهادت نمود .آب
سرد بود .نواب خمشگين بر سر سرهنگ
بختيار فرياد زد« :اگر آب گرم نباشد ،رنگ
ما ميپرد و تو و امثال تو فكر ميكنند كه
ترسيدهايم؛ اما مهم نيست .خدا آگاه است
كه لحظه به لحظه اشتياق ما به شهادت
بيشتر ميشود!» رهبر فداييان يارانش را
مورد خطاب قرار داد و گفت:
«خليلم ,محمدم ,مظفرم ,زودتر آماده
شويد .زودتر غسل شهادت كنيد .امشب
جدهام فاطمه زهرا(سالم اهلل عليها)
منتظر ماست!» پس از غسل شهادت
به نماز ايستاد .افسران و درجهداران با
ناباوري به آنان نگاه ميكردند.

برداشتی از کتاب «نگاهی به زندگی و مبارزات شهید نواب صفوی»

رهبر فداييان اسالم در تاريخ
 1334/8/26درست يك روز پس ازاعدام
انقالبي نافرجام حسين اعالء از خانه
سيدغالمحسين شيرازي براي جست
و جوي مخفيگاه ديگري بيرون آمد و
به منزل آيت اهلل طالقاني رفت .هوا به
شدت سرد بود .نواب ،آقاي طالقاني،
خليل طهماسبي ،سيد محمد واحدي
و عبدخدايي در اتاقي كنار هم نشسته
بودند .در همين هنگام سيد در پاسخ
يارانش كه پرسيدند« :اگر ما را گرفتند
چه كار كنيم؟» فرمود« :به وظيفهتان
عمل كنيد .به خدا من چنان ميميرم كه
داستان «آمنا برب الغالم» زنده شود و از
هر قطره خونم يك نواب صفوي به وجود
بيايد! مرگ ما حتمي است» سرانجام
پس از  5روز نواب تصميم گرفت به خانه
حميد ذوالقدر كه از دوستان قديمياش
بود برود .آقاي طالقاني نيز شال سپيدي
را از كمرش باز نمود و بر سر نواب بست
و عينكش را به او داد تا مأموران موفق
به شناسايي ايشان نشوند؛ اما چند لحظه
پس از ورود نواب به خانه حميد ذوالقدر
در عصر چهارشنبه در تاريخ 1334/9/1
گروهي از برجستهترين مأموران شهرباني
به سرپرستي كارآگاه معنوي ،رهبر بزرگ
فداييان اسالم را دستگير نمودند .سران
حكومت پهلوي كه در پوست خود
نميگنجيدند ،برنامه راديو تهران را قطع
نموده و اين خبر را منتشر كردند« :توجه!
توجه! نواب صفوي دستگير شد!».

پس از اتمام نماز عشق ،سيد بار ديگر
امت جدش را هدايت نمود« :شما بندگاني
ضعيف در برابر خداي جهان هستيد! چند
روزه دنيا به زودي ميگذرد ،كاري كنيد
كه در جهان ديگر در برابر آفريدگارتان
شرمنده نباشيد .شما به دستور شاه ستمگر
ما را شهيد ميكنيد؛ ولي طولي نميكشد
كه همگي از اين كردار زشت پشيمان
ميشويد .آن روز پشيماني ديگر سودي
ندارد .شما بايد سرباز اسالم باشيد و در راه
دين بجنگيد نه اين كه سالحتان را براي
حفظ حكومت شاه رو به سينه عاشقان
اسالم نشانه بگيريد .روزي حقايق آشكار
ميشود و آن وقت از اين كه از شاه
حمايت كردهايد ،پشيمان خواهيد شد .اي
افسران و مقامات عالي مرتبه ارتش! شما
هم به جاي اين كه خود را به حكومت
پوسيده و فاسد شاهنشاهي بفروشيد،
به اسالم رو بياوريد تا در دو جهان به
عزت برسيد .فريب اين درجهها و مقامات
ظاهري را نخوريد و بدانيد كه قيامت
بسيار نزديك است .والسالم».

سخن آخر
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سيد مجتبي هاشمي نخستين فرمانده كميته انقالب مركزي تهران ،فرمانده گروه فداييان اسالم در طول
جنگ ايران و عراق و به همراه مصطفي چمران تنها فرمانده جنگهاي نامنظم در ايران بود .كسي كه
در  13ابان  1319در محله شاپور به دنيا آمد و در  28ارديبهشت 1364در خيابان وحدت اسالمي(شاپور
سابق) ،تهران توسط اعضاي سازمان مجاهدين خلق مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسيد.
سيدمجتبي؛ زيباترين جوان ايراني در سال 1338
سيد مجتبي سومين فرزند خانوادهاش بود و در جواني به سبب ظاهر ،نظر هر بينندهاي را به خود جلب
ميكرد ،به طوري كه در سال  ١٣٣٨به عنوان زيباترين جوان ايران شناخته شد .او براي استخدام به ارتش
شاهنشاهي رفت؛ اما ج ّو حاكم بر ارتش با احوال او تناسبي نداشت و از آنجا بيرون آمد و به شغل آزاد
روي آورد .او كه در كنار كار ،به ورزشهاي باستاني و ُكشتي نيز مشغول بود ،در سال  ١٣٤٢به هيئتهاي
مذهبي پيوست و بارها به دليل مبارزاتش ،توسط نيروهاي ساواك تحت تعقيب قرار گرفت .وي داراي
تحصيالت متوسطه بود .سيد مجتبي متأهل ،داراي دو فرزند و در تهران سكونت داشت.
محافظ امام خميني(ره) در زمان ورود به ايران
او قبل از انقالب اسالمي ،ازدواج كرد و با آغاز مبارزات مردم عليه شاه ،كمكم زندگياش رنگ و بوي
سياسي گرفت تا اين كه انقالب به پيروزي رسيد .در زمان ورود امام خميني جزء نخستين افراد حلقه
محافظان او در كميته استقبال قرار ميگيرد؛ وي بعد از پيروزي انقالب ،جزء يكي از مؤسسين كميته
انقالب اسالمي منطقه  ٩بود.
براي دستگيري ضدانقالب به «پاوه» رفت
او از سوي آيتاهلل خلخالي مأمور به شناسايي و دستگيري ض ّد انقالب شد و با آغاز غائله ض ّد انقالب
در غرب كشور ،به پاوه رفت و اينجا بود كه پايش به جنگ باز شد و با آغاز رسمي جنگ ،جزء نخستين
افرادي بود كه خود را به جبهههاي جنوب رساند .در اين مسير حدود  ٨٠نفر از بچههاي انقالبي را كه از
اعضاي بيرون زده از ارتش پيش از انقالب ،اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر و كميته انقالب اسالمي
سابق بودهاند را نيز با خود همراه كرد .يك بار خواست با نيروهايش به جبهه برود كه اتوبوس پيدا نميكند.
موضوع را به آيتاهلل خلخالي اطالع دادند ،وي ميگويد خود را با دو اتوبوسي كه با آنها مواد مخدر حمل
ميشده و االن توقيف است ،به جبهه برسانيد و بعد كه به مقصد رسيديد ،راننده را آزاد كنيد.
مسئول راهاندازي گروه «فدائيان اسالم»
سيد مجتبي هاشمي در سال  ١٣٥٩گروه ضربتي به نام گروه «فداييان اسالم» را تشكيل داد و تا سال
 ١٣٦١و شكست حصر آبادان ،بيش از  ١٠هزار نفر نيروي مردمي از سراسر كشور در قالب فداييان اسالم
به فرماندهي او وارد جنگ شدند .پس از شروع جنگ ايران و عراق ،ستاد اين گروه در هتل كاروانسراي
آبادان شكل گرفت و او و همرزمانش ،در مقاومت  32روزه اين شهر ،با امير منوچهر كهتري ايستادگي
كردند .در صفحه  254از جلد پانزدهم «صحيفه امام» و در نامه تشكر امام خميني از فرماندهان ارتش و
سپاه در شكست حصر آبادان ،از گروه فداييان اسالم قدرداني شدهاست .سيد مجتبي ،در اين مدت در دو
محور عملياتي ،زير پل خرمشهر و جبهه ذوالفقاريه آبادان با تشكيل دو خاكريز به عنوان خط اول (اهلل)
و خط دوم (علي) نيروها را سازماندهي كرد و به مدت يك سال در سرما و گرماي باالي  ٥٠درجه با
كمترين امكانات و تحمل رنج و مشقت زياد ،توانست سدي مقابل ماشين مجهز جنگي ارتش صدام ايجاد
كند و با همرزمانش  ٣٠٠شهيد و  ٤٠٠جانباز تقديم اسالم و ايران كرد.
هدف گلولههاي مجاهدين خلق شد
سيد مجتبي و خانوادهاش بارها از طرف مجاهدين خلق ،تهديد به مرگ شده بودند؛ اما لحظهاي از
عزم خود براي ياري رساندن به جبههها فروگذار نكرد .او بعد از مدتي از جبههها برگشت و مغازه
لباسفروشياش را دوباره داير كرد .او در زماني كه در عمليات ثامناالئمه(ع) يا شكست حصر آبادان
حضور داشت ،مورد هدف چندين عمليات تروريستي ناكام از سوي مجاهدين خلق قرار گرفت .باالخره،
او را در ماه رمضان سال  1364در مغازهاش ترور كردند.

خاطرات
ـ در يكي از عملياتها دستش از مچ تير خورد و آويزان
شد .با اين كه به شدت مجروح شده بود؛ اما خط را رها
نميكرد .هر چه نيروها به او گفتند كه شما فرماندهايد،
برگرديد عقب ،او برنمي گشت .تا اين كه يكي از بچهها
زخمي شده و در عقبنشيني جا مانده بود .شهيد هاشمي با
اين كه خودش آسيب ديده بود ،آن مجروح را روي كولش
گذاشت و چندين كيلومتر به عقب آورد .ميگفت« :حتي
يك سرباز خميني (ره) هم تا موقعي كه نفس داره ،نبايد به
دست بعثيها بيفته».
ـ اوايل ازدواجمان براي خريد با شهيد هاشمي به بازارچه
رفتيم .در بين راه با پدر و مادر ايشان برخورد كرديم ،كه
من با صحنهاي جالب روبرو شدم .ايشان به محض اين كه
پدر و مادرش را ديد ،در نهايت تواضع و فروتني خم شد و
بر روي زمين زانو زد و پاهاي پدر و مادرش را بوسيد .اين
صحنه براي من بسيار ديدني بود .سيد مجتبي در حالي كه
داراي قامت رشيد و هيكل تنومندي بود ،در مقابل پدر و
مادرش خاضع و فروتن بود و احترام آنان را در حد بااليي
نگه ميداشت.
ـ همه را پسرم صدا ميكرد .به حال و روز بچهها ميرسيد.
بعضي از شبها ميديديم كه بلند شده داره پاهاي تك تك
بچهها را ميبوسه! سپس ميرفت و دستشوييها را تميز
ميكرد .وقتي هم به خط ميآمد ،همه روحيه ميگرفتيم،
سيد اومد ،سيد اومد ،آقا اومد ...اين قدر دوستش داشتيم
كه به احترام سيادتش و آن سيماي علوي و رفتار و كردار
علوي ،او را آقا صدا ميزديم.
ـ هر كاري ميكردم مرا با خودش ببرد ،نميبرد .يك بار او
را با ماشين تعقيب كردم .از شهر زد بيرون ،خيلي دور شديم.
به محلي رسيديم كه چهره درهمي داشت و خانههايش از
حلبي ساخته شده بود .شهيد هاشمي توقف كرد ،پياده شده
و دستمالي به صورتش بست .او مقداري گوشت و مرغ و
برنج و  ...را از ماشين بيرون آورد .ديدم دست تنهاست ،دلم
طاقت نياورد ،رفتم جلو .او تا مرا ديد گفت :آخر كار خودت
رو كردي ،اينجا چه كار ميكني؟ گفتم :آمدم تا در ركابت
باشم .گفت :بيا! بيا كمك كن اينها را خالي كنيم .از او
پرسيدم :سيد! اين دستمال چيه به صورتت بستي؟ گفت:
نميخوام كسي من رو بشناسه! گفتم :دلت خوشه آقا سيد،
اين بنده خداها تا به حال رنگ شهر رو هم نديدند ،چه برسه
قيافه شمارو!
ـ شهيد هاشمي دستور داد  20بشكه  220ليتري تهيه كردند.
او شبانه آنها را به فاصله چند متر از هم گذاشت و گفت
با ميلههاي آهني محكم روي آن بكوبيم و سر و صدا راه
بياندازيم .در آن ظلمات شب ،صداي مهيبي از اين بشكهها
بلند ميشد و چنان وحشتي به دل دشمن ميانداخت كه
آنها شروع ميكردند به ريختن آتش .آنها يك انبار مهمات
را روي منطقه بدون هدف ميريختند.
ـ در گروه فداييان اسالم ،به فرماندهي شهيد هاشمي افراد
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مختلف از مذاهب و اقليتهاي ديني مثل مسيحي و زرتشتي بودند .شهيد هاشمي ميگفت:
«اول جنگ است ،نيرو نداريم ،هر كس احساس وظيفه كرده و ميخواهد بجنگد ،قدمش
روي چشم؛ اما بايستي با رفتار و اعمالمان ،اونها رو به سمت اسالم بكشانيم ،اين هنره!»
ـ وقتي پسر اولمون ميخواست به دنيا بياد ،دكترها به سيد مجتبي گفته بودند يا بچه از
دست ميره يا مادر بچه .سيد گفت :كمي به من وقت بدين ،برم جايي و برگردم .او رفت
و برگشت .هنگام برگشتن ،در اتاق را با چكمههايش باز كرد .وقتي داخل اتاق شد ،ديدم
دستانش را به پهلو جمع كرده و باال گرفته ،نميخواست دستهايش به جايي بخورند .آمد
و دستش را به شكم من زد ،بعد گفت :مطمئن باش هر جفتتون سالم از اين اتاق بيرون
ميآييد .داستان از اين قرار بود كه سيد رفته بود و دستش را به صندلي امام كه روي آن
سخنراني ميكرد ،كشيده بود و هنگام برگشت به خانه هم ،با آرنجش دنده و فرمان ماشين
را هدايت كرده بود كه دستش به جاي ديگري نخورد .بچه سالم به دنيا آمد و به خاطر عشق
به امام(ره) نام او را روحاهلل گذاشت.
ـ سيد مجتبي به من گفته بود تا زنده است و حتي بعد از شهادتش از كمكهايش به جبهه
و ديگر كمكها حرفي نزنم .نزديكترين دوستانش هم نميدانستند كه او به جز آپارتماني
كه در آن زندگي ميكرد 3 ،خانه ديگر هم داشت كه آنها را فروخت و خرج جنگ كرد.
همچنين او غير از مغازهاي كه همه ميدانستند ،چند مغازه ديگر هم داشت كه آنها را هم
خرج جنگ كرد .بعد از شهادتش تازه متوجه شديم چندين ميليون بدهي بابت جنگ دارد،
زندگياش شده بود جنگ!
ـ وقتي اسيري گرفته ميشد ،شهيد هاشمي رفتاري كام ً
ال اسالمي داشت و هرگز اجازه
تعرض به اسير را نميداد و ميگفت كه بايد با اسراي جنگي رفتاري علوي داشته باشيم.
او حتي براي آنها سرودي ساخته بود و هنگامي كه اسيري گرفته ميشد ،آن را ميخواند.
در آن سرود از اشتباهات صدام و اشتباه خودشون ميگفت .از اين كه اينجا انقالب شده و
رهبر ما يك رهبر فرزانه است .از چيزي نترسيد ،شما مهمان امت اسالمي شدهايد .خودش
آنها را نظافت ميكرد ،سرهاشون را ميتراشيد ،به عيادت آن اسرايي كه زخمي شده بودند،
ميرفت .در واقع در دل آنها انقالبي به وجود ميآورد.
ـ قبل از هر حمله يا شبيخون ،نماز جماعت را بر پا ميكرد .او حتي يك بار هم نماز جماعت
را ترك نكرد .چون عقيده داشت ،نماز است كه ما را حفظ ميكند .در فداييان اسالم نماز
اول وقت و جماعت هميشه به پا بود .قبل از انقالب هم ،وقتي صداي اذان را ميشنيد ،حال
چه در كوچه بود ،چه بازار ،چه سر چهارراه ،چه منزل ،در هر كجا كه بود شروع ميكرد به
اذان گفتن.
ـ يك مغازه لباس فروشي در خيابان وحدت اسالمي داشت كه آن را تبديل به تعاوني كرده
بود .در  28ارديبهشت  1364وقتي كه كره كره مغازهاش را پايين ميكشيد ،خانمي جلو
ميآيد و با عنوان اين كه از راه دور آمده و لباس ميخواهد ،از شهيد هاشمي درخواست
ميكند كه وارد مغازه شود .وقتي آنها داخل مغازه ميشوند ،افراد مسلح وارد مغازه شده و
از پشت ايشان را به رگبار ميبندند و با زبان روزه در سن  45سالگي شربت شهادت را
مينوشد.
وصيتنامه شهيد
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بسمه تعالي
«اميدوارم كه خداوند گناهانم را مورد بخشش قرار دهد .از كليه كساني كه به طريقي ديني
به آنها دارم طلب مغفرت ميكنم ،خواهش ميكنم مرا ببخشيد تا خداي مهربان هم شما
را ببخشد.كساني كه به من ديني دارند ،همه آنها را ميبخشم ،اميد كه خداي قادر متعال
همه آنها را بيامرزد .از پدر و مادر عزيزم حالليت ميطلبم و همسر و فرزندانم را به شما
ميسپارم ،اميد كه آنان را در جهت دين مبين اسالم به رهبري امام تشويق كنيد .از همسر و
فرزندانم كه نتوانستم بيش از اين وسيله آسايششان را فراهم نمايم ،طلب بخشش ميكنم.
از خواهران و برادرانم حالليت ميطلبم .توصيه من به شما عزيزان اين است كه خدا را
فراموش نكنيد».

سيدمجتبي اهل قلم بود .يادداشتها و آثار مكتوبي را از خود به جا گذاشته است ،بخشي
از يادداشتهاي باقي مانده از اين شهيد واال مقام به اين شرح است:
نميتوانيم ساكت بنشينيم در حالي كه فلسطينيان اجازه نفسكشيدن ندارند
ميتوان در حالي كه دشمن خاك ميهن اسالميان را متجاوزانه مورد هجوم قرار داده و جوالنگاه تانكها و
نفرهاي خود قرار داده و سربازهاي بعثي كافر ،خواهرانمان را مورد تجاوز قرار داده و به پير و جوان ما رحم
نكرده و امت به پا خواسته را زير باران گلولههايش به شهادت رسانيد و شهرهايمان را با خاك يكسان كرده
و نزديك به سه ميليون ايراني را گرفتار نموده ،دست از ستيز كشيد و به نبرد حقجويانه تا محو كامل آثار
جنايات و تجاوز ادامه نداد .مگر ميشود به عنوان يك مسلمان متعهد به خود اجازه داد تا به سرزمينهاي
اشغالي فلسطين عزيز ،اسراييل غاصب همچنان بتازد و مردم محروم و آواره مسلمان فلسطين را هر روز قتل
عام كند .هرگز نميتوانيم ساكت بشينيم در حالي كه آنها در خانههاي خود اجازه نفس كشيدن را ندارند.
آري ،آنها محكوم بر مرگند ،زيرا مدافع ارزشهاي اسالمياند .آنها براي خدا ميجنگند و همانا پيروزي از آن
مسلمين است.
در راه هداف جمهوري اسالمي از هيچ كوششي فروگذار نكردهام
از پدر و مادر عزيزم كه عمرشان را صرف تربيت من نمودند ،عاجزانه طلب مغفرت ميكنم و اميدوارم در
مراسم شهادتم موجبات شادي امام امت و امت شهيدپرور را فراهم نمايند .حداقل قبل از آغاز انقالب تا
به امروز در راه اهداف مقدس جمهوري اسالمي از هيچ گونه كوشش فروگذار نكردهام .در آغاز انقالب ،در
كردستان و از آغاز جنگ تحميلي با كفار بعثي متجاوز عراق ،چهارده ماه تمام در آبادان و خرمشهر ،تالش
نتيجهبخش در بيرون راندن عراقيها همراه فرزندان عزيز فداييان اسالم داشتهام.
من و تمام سربازان جان بر كف امام به فداي يك تار موي شما
اي جوانان ،اي پسران و دختران عزيزم ،اي نور ديدگانم ،ما در سنگر جبهه حق عليه باطل
پشت دشمنان را شكستيم و از براي آرامش شما چه شبها كه نخوابيديم .ما از شما دفاع
كرديم .ما از ناموسمان دفاع كرديم .ما همچون ياران رسولاهلل بوديم كه به جنگ بدريون
شتافتيم .ميدانيد كه چه برادراني را از دست دادهايد؟! ميدانيد چه خواهراني را از دست داديد؟!
ميدانم كه ميدانيد غنچههاي نشكفتهاي را به زير تانكهاي بعثيون فرستاديم تا شما در
آرامش بسر ببريد .تا هيچ ابرقدرتي نتواند نگاهي چپ به شما بكند .من و تمام سربازان جان
بر كف امام به فداي يك تار موي شما .بدانيد كه تا ما در سنگر نبرد هستيم ،هيچ نامردي
نميتواند از شما حتي يك قطره اشك بگيرد.
يك لحظه اندوه شما تمام وجودم را ميكشد
ميدانيد كه تمام وجود من و تمام زندگي من و تمام آن چه كه دارم ،تمام و كمال
به عشق شما به فرياد درآمدهاند و ....دوستتان دارم ،به شما عشق ميورزم،
غنچههاي دلم را براي شما به گل تبديل ميكنم .يك لحظه اندوه شما تمام
وجودم را ميكشد و اثري از من نميگذارد براي شما مادران شما ،براي اسالم
شما ،براي جاوداني شما ،اي فرزندانم! نميدانيد چه شبهايي كه نخوابيدم و
تحمل كردم .دردهاي من و زخمهاي درونم را ،نميدانم با كدامين واژه ،با كدام
جمله ،آن همه عشقي را به شما دارم ابراز نمايم .در هيچ واژهاي نميگنجد ،در
عشق شما به پرواز در ميآييم و در آسمان با تمام وجود شما را صدا ميزنيم.
رهبر عزيزتان را ياري كنيد
آري ،هر آن چه دارم فداي جوانان عزيزم .عزيزانم و اي جوانان وارسته وطن،
من فقط به عشق شما و حفظ اسالم شما دردها و زخمهايم را تحمل ميكنم
و طاقت ميآورم هر آن چه سختي است در اين عالم ،دستان خسته و ناتوان
پدرتان را با اطاعت از خداوند مهربان ياري بخشيد و مرهمي بر زخمهاي
فرو رفته در پيكر جانم .رهبر عزيزتان را ياري نماييد ،گوش به فرمان او
باشيد و خدا را فراموش نكنيد ،نماز اول وقت را رها نكنيد .وقت رها شدن
روحم از زندان تنم به زودي فرا ميرسد و شما را به خدا ميسپارم و به سوي
تمام هستيم پرواز ميكنم.
برداشتی از کتاب «آقا سید مجتبی»
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ـ شاهرخ در بیمارستان دروازه شمیران به
دنیا آمد .از همان زمان تولدش هم خیلی
درشت اندام و سنگین وزن بود .تا سوم
راهنمایی بیشتر درس نخواند .از مدرسه
اخراجش کردند به خاطر اینکه شاهرخ
نسبت به تبعیض معلم میان دانشآموزان
مرفه و کم بضاعت اعتراض کرده بود.
عصر یکی از روزهای تابستان بود .زنگ
خانه به صدا در آمد .آن زمان ما در حوالی
چهارراه کوکا کوال در خیابان پرستار
مینشستیم .پسر همسایه بود .گفت :از
کالنتری زنگ زدند .مثل این که شاهرخ
دوباره بازداشت شده .سند خانه ما همیشه
سر طاقچه آماده بود .تقریب ًا ماهی یک
بار برای سند گذاشتن به کالنتری محل
میرفتم .مسئول کالنتری هم از دست او
به ستوه آمده بود .سند را برداشتم .چادرم
را سر کردم و با پسر همسایه راه افتادم.
در راه پسر همسایه میگفت :خیلی از
گنده التهای محل ،از آقا شاهرخ حساب
میبرن ،روی خیلی از اونها رو کم کرده!
حتی یک دفعه توی دعوا چهار نفر رو با
هم زده! بعد ادامه داد :شاهرخ االن برای
خودش کلی نُوچه داره .حتی خیلی از
مأمورای کالنتری ازش حساب میبرن!
دیگر خسته شده بودم .با خودم گفتم:
شاهرخ دیگه االن هفده سالشه .اما این
طور اذیت میکنه ،وای به حال وقتی که
بزرگتر بشه .چند بار میخواستم بعد از
نماز نفرینش کنم؛ اما دلم برایش سوخت.
یاد یتیمی و سختیهايی که کشیده بود
افتادم .بعد هم به جای نفرین دعایش
کردم .وارد کالنتری شدم .با کارهای

پسرم ،همه من را میشناختند .مأمور
جلوی در گفت :برو اتاق افسر نگهبان.
درب اتاق باز بود .افسر نگهبان پشت میز
بود .شاهرخ هم با یقه باز و موهای به
هم ریخته مقابل او روی صندلی نشسته
بود .پاهایش را هم روی میز انداخته
بود .تا وارد شدم داد زدم و گفتم :مادر
خجالت بکش پاهات رو جمع کن! بعد
رفتم جلوی میز افسر و سند را گذاشتم و
گفتم :من شرمندهام ،بفرمائید .با عصبانیت
به شاهرخ نگاه کردم و بعد از چند لحظه
گفتم :دوباره چیکار کردی؟ شاهرخ گفت:
با رفقا سر چهار راه کوکا وایساده بودیم.
چند تا پیرمرد با گاریهاشون داشتند
میوه میفروختند ،یک دفعه یه پاسبون
اومد و بار میوه پیرمردها رو ریخت توی
جوب؛ اما من هیچی نگفتم بعد هم اون
پاسبون به پیرمردا فحش ناموس داد ،من
هم نتونستم تحمل کنم و رفتم جلو همین
طور تو چشماش نگاه میکردم .ساکت
شد .فهمیده بود چقدر ناراحتم .سرش را
انداخت پائین .افسر نگهبان گفت :این
دفعه احتیاجی به سند نیست .ما تحقیق
کردیم و فهمیدیم مأمور ما مقصر بوده.
بعد مکثی کرد و ادامه داد :به خدا دیگه
از دست پسر شما خسته شدم .دارم توصیه
میکنم ،مواظب این بچه باشید .این طور
ادامه بده ،سرش میره باالی دار! شب،
بعد از نماز سرم را گذاشتم روی مهر و بلند
بلند گریه میکردم .بعد هم گفتم :خدایا!
از دست من کاری بر نمییاد ،خودت راه
درست رو نشونش بده .خدایا! پسرم رو به
تو سپردم ،عاقبت به خیرش کن.
ـ در پس هیکل درشت و ظاهر خشنی

که شاهرخ داشت ،باطنی متفاوت وجود
داشت که او را از بسیاری از همردیفانش
جدا میساخت .هیچ گاه ندیدم که در
محرم و صفر لب به نجاستهای کاباره
بزند .ماه رمضان را همیشه روزه میگرفت
و نماز میخواند .به سادات بسیار احترام
میگذاشت .یکی از دوستانش میگفت:
پدر و مادرش بسیار انسانهای با ایمانی
بودند .پدرش به لقمه حالل بسیار اهمیت
میداد .مادرش هم بسیار انسان مقیدی
بود .اینها بیتأثیر در اخالق و رفتار شاهرخ
نبود .قلبی بسیار رئوف و مهربان داشت.
هر چه پول داشت خرج دیگران میکرد.
هر جايی که میرفتیم ،هزینه همه را او
میپرداخت .هیچ فقیری را دست خالی رد
نمیکرد .فراموش نمیکنم یک بار زمستان
بسیار سردی بود .با هم در حال بازگشت به
خانه بودیم .پیرمرد درشت اندامی مشغول
گدايی بود و از سرما میلرزید .شاهرخ
فوری کاپشن گران قیمت خودش را در
آورد و به مرد فقیر داد .بعد هم دستهای
اسکناس از جیبش برداشت و به آن مرد
داد و حرکت کرد .پیرمرد که از خوشحالی
نمیدانست چه بگوید ،مرتب میگفت:
َجوون ،خدا عاقبت به خیرت کنه!
ـ صبح یکی از روزها با هم به «کاباره پل
کارون» رفتیم .به محض ورود ،نگاهش
به گارسون جدیدی افتاد که سر به زیر،
پشت قسمت فروش قرار گرفته بود .با
تعجب گفت :این کیه؟ تا حاال اینجا ندیده
بودمش؟! در ظاهر ،زن بسیار با حیایی بود؛
اما مجبور شده بود بدون حجاب به این
کار مشغول شود .شاهرخ جلوی میز رفت
و گفت :همشیره تا حاال ندیده بودمت ،تازه

اومدی اینجا؟! زن خیلی آهسته گفت :بله؛
من از امروز اومدم .شاهرخ دوباره با تعجب
پرسید :تو اص ً
ال قیافت به این جور کارها
و این جور جاها نمیخوره ،اسمت چیه؟
قب ً
ال چیکاره بودی؟ زن در حالی که سرش
رو باال نمیگرفت گفت :مهین هستم.
شوهرم چند وقته که مرده .مجبور شدم
که برای اجاره خانه و خرجی خودمو پسرم
بیام اینجا! شاهرخ حسابی به رگ غیرتش
برخورده بود .دندانهایش را به هم فشار
میداد .رگ گردنش زده بود بیرون .دستش
رو مشت کرد و محكم کوبید روی میز و با
عصبانیت گفت :ای لعنت بر این مملکت
کوفتی!! بعد بلند گفت :همشیره راه بیفت
بریم .همین طور که از در بیرون میرفت
رو کرد به ناصر جهود (صاحب كاباره) و
گفت :زود بر میگردم! مهین هم رفت اتاق
پشتی و چادرش رو سر کرد و با حجاب
کامل رفت بیرون .بعد هم سوار ماشین
شد و حرکت کردند .مدتی از این ماجرا
گذشت .تا این که یک روز در باشگاه پوالد
همدیگر را دیدیم .بعد از سالم و علیک،
بیمقدمه پرسیدم :راستی قضیه اون
مهین خانم چی شد؟ اول درست جواب
نمیداد؛ اما وقتی اصرار کردم گفت :دلم
خیلی براشون سوخت ،اون خانم یه پسر
ده ساله به اسم رضا داشت .صاحبخونه به
خاطر اجاره اثاثها رو بیرون ریخته بود.
من هم یه خونهی کوچیک تو خیابون نیرو
هوایی براشون اجاره کردم .به مهین خانم
هم گفتم :تو خونه بمون بچهات رو تربیت
کن ،من اجاره و خرجی شما رو میدم!
  

ـ ناصر کاسه بشقابی ،اصغر ننه لیال،
حسین وحدت ،حبیب دوالبی(همه این
افراد به جرم همکاری با ساواک و کشتار
مردم ،بعد از انقالب اعدام شدند) و چند تا
دیگه از گنده التهای شرق و جنوب شرق
تهران دعوت شده بودند ،شاهرخ هم بود.
هر کدام از اینها با چند تا از نوچههاشون
آمده بود .من هم همراه شاهرخ بودم.
جلسه که شروع شد ،نماینده ساواک تهران
گفت :چند روزی هست که در تهران شاهد
اعتصاب و تظاهرات هستیم .خواهش ما
از شما و آدمهاتون اینه که ما رو کمک
کنید .توی تظاهراتها شما جلوی مردم
رو بگیرید ،مردم رو بزنید .ما هم از شما
همه گونه حمایت میکنیم .پول به اندازه
کافی در اختیار شما خواهیم گذاشت .جوایز
خوبی هم از طرف اعلی حضرت به شما
تقدیم خواهد شد .جلسه که تمام شد ،همه
از تعداد نوچهها و آدمهاشون میگفتن و
پول میگرفتن؛ اما شاهرخ گفت :باید
فکر کنم ،بعداً خبر میدم .بعد هم به من
گفت :االن اوایل محر ِم ،مردم عزادار امام
حسین(عليه السالم) هستند .من بعد از
عاشورا خبر میدم.
ـ عاشق امام حسین(عليه السالم) بود.
شاهرخ از دوران کودکی عالقه شدیدی به
آقا داشت .این محبت قلبی را از مادرش به
یادگار داشت .راه اندازی هیئت با کمک
دوستان ورزشکار ،عزاداری و گریه برای
ساالر شهیدان در سطح محل ،آن هم قبل
از انقالب از برنامههای محرم او بود .هر
سال در روز عاشورا به هیئت جواد االئمه
در میدان قیام میآمد .بعد همراه دسته

عزادار حرکت میکرد .پیرمرد عالمی به
نام حاج سیدعلینقی تهرانی مسئول و
سخنران هیئت بود .حاج سیدعلینقی
تهرانی در عصر عاشورا برای ما میگفت:
نور ایمان را ببینید ،این آقای خمینی بدون
هیچ چیزی و فقط با توکل بر خدا ،با یک
عبا و لباس ساده به مبارزه پرداخته؛ اما شاه
خائن با این همه تانک و توپ از پس او
برنمیآید.
شاهرخ که ساکت و آرام به سخنان حاج
آقا گوش میکرد وارد بحث شد و گفت:
اتفاق ًا من هم به همین نتیجه رسیدهام.
حاج آقا شما خبر نداری .نمیدانی توی
این کابارهها و هتلهای تهران چه خبره!
اکثر این جور جاها دست یهودیهاست!
نمیدونید چقدر از دخترای مسلمون به
دست این نامسلمونها بیآبرو میشن!
شاه دنبال عیاشی خودشه ،مملکت هم
که دست یه مشت دز ِد طرفدار آمریکا و
اسرائیل ،این وسط دین مردمه که داره از
ِ
دست میره .وقتی بحث به اینجا رسید
حاج آقا داشت خیره خیره تو صورت
شاهرخ نگاه میکرد ،بعد گفت :آقا شاهرخ،
من شما را که میبینم یاد مرحوم طیب
میافتم .در عاشورای سال پنجاه و هفت،
ساواک به بسیاری از هیئتها اجازه حرکت
در خیابان را نمیداد .اما با صحبتهای
شاهرخ ،دسته هیئت جواداالئمه مجوز
گرفت .صبح عاشورا دسته حرکت کرد.
ظهر هم به حسینیه برگشت .شاهرخ
19
میاندار دسته بود .محکم و با دو دست
سینه میزد .نمیدانم چرا اما آن روز حال
و هوای شاهرخ با سالهای قبل بسیار
متفاوت بود .موقع ناهار ،حاج آقا تهرانی
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کنار شاهرخ نشسته بود .بعد از صرف
غذا ،مردم به خانههایشان رفتند .حاج آقا
با شاهرخ شروع به صحبت کرد .ما چند
نفر هم آمدیم و در کنار حاج آقا نشستیم.
صحبتهای او به قدری زیبا بود که گذر
زمان را حس نمیکردیم .این صحبتها
تا اذان مغرب به طول انجامید .بسیار
هم اثربخش بود .من شک ندارم ،اولین
جرقههای هدایت ما در همان عصر عاشورا
زده شد .آن روز ،بعد از صحبتهای حاج
آقا و پرسشهای ماُ ،حر دیگری متولد شد.
آن هم سیزده قرن پس از عاشورا.
ـ کاباره را رها کرد .عصر بود که آمد خانه.
بیمقدمه گفت :پاشین! پاشین وسایلتون
رو جمع کنید میخوایم بریم مشهد! مادر با
تعجب پرسید :مشهد! جدی میگی! گفت:
آره بابا ،بلیط گرفتم .دو ساعت دیگه باید
حرکت کنیم .باور کردنی نبود .دو ساعت
بعد داخل اتوبوس بودیم .در راه مشهد.
مادر خیلی خوشحال بود .خیلی شاهرخ را
دعا کرد .چند سالی بود که مشهد نرفته
بودیم .فردا صبح رسیدیم مشهد .مستقیم
رفتیم حرم .شاهرخ سریع رفت جلو ،با آن
هیکل همه را کنار زد و خودش را چسباند
به ضریح! بعد هم آمد عقب و یک پیرمرد
را که نمیتوانست جلو برود را بلند کرد
و آورد جلوی ضریح .عصر همان روز از
مسافرخانه حرکت کردم به سوی حرم.
شاهرخ زودتر از من رفته بود .میخواستم
وارد صحن اسماعیل طاليی شوم ،یک
دفعه دیدم کنار درب ورودی شاهرخ روی
زمین نشسته .رو به سمت گنبد .آهسته
رفتم و پشت سرش نشستم .شانههایش

مرتب تکان میخورد .حال خوشی پیدا
کرده بود .خیره شده بود به گنبد و داشت
با آقا حرف میزد .مرتب میگفت :خدا ،من
بد کردم .من غلط کردم؛ اما میخوام توبه
کنم .خدایا! منو ببخش! یا امام رضا(عليه
السالم) به دادم برس .من عمرم رو تباه
کردم .اشک از چشمان من هم جاری
شد .شاهرخ یک ساعتی به همین حالت
بود .توی حال خودش بود و با آقا حرف
میزد .دو روز بعد برگشتیم تهران،
شاهرخ در مشهد واقع ًا توبه کرد .همه
خالفکاریهای گذشته را رها کرد.
ـ هر شب در تهران تظاهرات بود.
اعتصابات و درگیریها همه چیز را به هم
ریخته بود .از مشهد که برگشتیم ،شاهرخ
برای نماز جماعت رفت مسجد! خیلی
تعجب کردم .فردا شب هم برای نماز
مسجد رفت .با چند تا از بچههای انقالبی
آنجا آشنا شده بود .در همهی تظاهراتها
شرکت میکرد .حضور شاهرخ با آن قد
و هیکل قوت قلبی برای دوستانش بود.
البته شاهرخ از قبل هم میانه خوبی با شاه
و درباریها نداشت .بارها دیده بودم که
به شاه و خاندان سلطنت فحش میدهد.
ارادت شاهرخ به امام(ره) تا آنجا رسید که
در همان ایام قبل از انقالب سینهاش را
خالکوبی کرده بود .روی آن هم نوشته بود:
خمینی ،فدایت شوم.
ـ چند نفر از رفقای قبل از انقالب را جذب
کمیته کرده بود .آخر شب جلوی مسجد
مشغول صحبت بودند .یکی از آنها
پرسید :شاهرخ ،این که میگن همه باید
مطیع امام باشن ،یا همین والیت فقیه،
  

تو اینو قبول داری!؟ آخه مگه میشه یه
پیرمر ِد هشتاد ساله کشور رو اداره کنه!؟
شاهرخ کمی فکر کرد و با همان زبان
عامیانه خودش گفت :ببین ،ما قبل
از انقالب هر جا میرفتیم ،هر کاری
میخواستیم بکنیم ،چون من رو قبول
داشتید ،روی حرف من حرفی نمیزدید،
درسته؟ آنها هم با تکان دادن سر تایید
کردند .بعد ادامه داد :هر جایی احتیاج داره
یه نفر حرف آخر رو بزنه ،کسی هم روی
حرف اون حرفی نزنه .حاال این حرف آخر
رو ،تو مملکت ما کسی میزنه که عالم
دین ،بنده واقعی خداست ،خدا هم پشت
ِ
و پناه ایشونه .بعد مکثی کرد و گفت :به
نظرت ،غیر از خدا کسی میتونست شاه
رو از مملکت بیرون کنه ،پس همین نشون
میده که پشتیبان والیت فقیه خداست .ما
هم باید به دنبال امام عزیزمون باشیم .در
ثانی ولی فقیه کار اجرایی نمیکنه بلکه
بیشتر نظارت میکنه .این استداللهای او
هر چند ساده و با بیان خاص خودش بود.
اما همه آنها قبول کردند.
چند روزی از پیروزی انقالب گذشت.
شاهرخ نشسته بود مقابل تلویزیون،
سخنرانی حضرت امام در حال پخش
بود .داشتم از کنارش رد میشدم که
یک دفعه دیدم اشک تمام صورتش را پر
کرده .باتعجب گفتم :شاهرخ ،داری گریه
میکنی!؟ با دست اشکهایش را پاک کرد
و گفت :امام ،بزرگترین لطف خدا در حق
ماست .ما حاال حاالها مونده که بفهمیم
رهبر خوب چه نعمت بزرگیه ،من که
حاضرم ُجونم رو برای این آقا فدا کنم.

ـ دومین روز حضور من در جبهه بود .تا
ظهر در مقر بچهها در هتل کاروانسرا بودم.
پسرکی حدود پانزده سال همیشه همراه
شاهرخ بود .مثل فرزندی که همواره با
پدر است .تعجب من از رفتار آنها وقتی
بیشتر شد که گفتند :این پسر ،رضا فرزند
شاهرخ است! اما من که برادرش بودم
خبر نداشتم .عصر بود که دیدم شاهرخ در
گوشهای تنها نشسته .رفتم و در کنارش
نشستم .بیمقدمه و با تعجب گفتم :این
آقا رضا پسر شماست!؟ خندید و گفت:
نه؛ مادرش اون رو به من سپرده .گفته
مثل پسر خودت مواظب رضا باش .گفتم:
مادرش دیگه کیه؟ گفت :مهین؛ همون
خانمی که تو کاباره بود .آخرین باری
که براش خرجی بردم .گفت :رضا خیلی
دوست داره بره جبهه .من هم آوردمش
اینجا .ماجرای مهین را میدانستم ،برای
همین دیگر حرفی نزدم...
ـ در آبادان بودم .به دیدن دوستم در یکی
از مقرها رفتم .کار او به دست آوردن اخبار
مهم از رادیو تلویزیون عراق بود .این خبرها
را هم به سید مجتبي هاشمي و فرماندهها
میداد .تا مرا دید گفت :یازده هزار دینار
چقدر میشه!؟ با تعجب گفتم :نمی دونم،
چطور مگه!؟ گفت :االن عراقیها در مورد
شاهرخ صحبت میکردند! با تعجب گفتم:
شاهرخ خودمون! فرمانده گروه پیشرو؟!
گفت :آره حسابی هم بهش فحش دادند.
انگار خیلی ازش ترسیدهاند .گوینده عراقی
میگفت :این آدم شبیه غول میمونه! اون
آدمخواره! هر کی سر این جالد رو بیاره،

یازده هزار دینار جایزه میگیره! دوستم
ادامه داد :تو خرمشهر که بودیم برای سر
شهید شیخ شریف جایزه گذاشته بودند.
حاال هم برای شاهرخ ،بهش بگو بیشتر
مراقب باشه.
ـ سه روز تا شروع عملیات مانده بود .شب
جمعه برای دعای کمیل به مقر نیروها
در هتل آمدیم .شاهرخ ،همه نیروهایش
را آورده بود .رفتار او خیلی عجیب شده.
وقتی سید مجتبي هاشمي دعای کمیل
را میخواند شاهرخ در گوشهای نشسته
بود .از شدت گریه شانههایش میلرزید! با
دیدن او ناخوداگاه گریهام گرفت .سرش
پايین و دستانش به سمت آسمان بود.
مرتب میگفت :الهی العفو...

ـ نیروی کمکی نیامد .توپخانه هم حمایت
نکرد .همه نیروها به عقب آمدند .شب
بود که به هتل رسیدیم .آقاسید (شهید
سیدمجتبی هاشمی ،جانشین جنگهای
نامنظم) را دیدم .درد شدیدی داشت؛ اما
تا مرا دید با لبخندی بر لب گفت :خسته
نباشی دالور! بعد مکثی کرد و با تعجب
گفت :شاهرخ کو؟ بچهها در کنار جمع
شده بودند .نفس عمیقی کشیدم و چیزی
نگفتم .قطرات اشک از چشمانم سرازیر
شد .سید منتظر جواب بود .این را از چهره
نگرانش میفهمیدم .کسی باور نمیکرد
شاهرخ دیگر در بین ما نباشد .خیلی از
بچهها بلند بلند گریه میکردند .سید را هم
برای مداوا فرستادیم بیمارستان .روز بعد
یکی از دوستانم که رادیو تلویزیون عراق
را زیر نظر داشت سراغ من آمد .نگران و
با تعجب گفت :شاهرخ شهید شده؟ گفتم
چطور مگه؟ گفت :اآلن عراقیها تصویر
جنازه یک شهید رو پخش کردند .بدن
بیسر او پر تیر و ترکش و غرق در خون
بود .سربازان عراقی هم در کنار پیکرش از
خوشحالی هلهله میکردند .گوینده عراق
هم میگفت ما شاهرخ ،جالد حکومت
ایران را کشتیم! اثری از پیکر شاهرخ
نیافتیم .او شهید شده بود.

شهید گمنام
از خدا خواسته بود همه را پاک کند .همهی گذشتهاش را .میخواست چیزی از او نماند .نه
اسم ،نه شهرت ،نه قبر و مزار و نه هیچ چیز دیگر .اما یاد او زنده است .یاد او نه فقط در
دل دوستان؛ بلکه در قلوب تمامی ایرانیان زنده است .او مزار دارد .مزار او به وسعت همهی
خاکهای سرزمین ایران است .برگرفته از كتاب حر انقالب
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شهيد جواد گوران
رفت اسمش را برای جبهه نوشت .مادرش به او گفت« :شما حاال کوچک هستید و برادرت هم رفته بگذار او بیاید ،بعد برو» گفت« :برادرم
راه خودش را رفته من هم راه خودم را ميروم» .رفت جبهه .شب عاشورا هر دو پسرهایم آمدند! پدر شهيد
شهيد نبياهلل اسدي كوشش
در زمان انقالب ،به همراه پدرش در پخش اعالمیه و نوارهای امام مشارکت داشت .هر گاه تظاهراتی برپا میشد ،در آن شرکت میکرد.
وقتي قصد رفتن به جبهه را داشت ،آن زمان یادم هست که آيتاهلل دستغیب را به شهادت رسانده بودند ،مرا با چشمان گریان دید و گفت:
«مادر اگر از این جریان ناراحت شدهای ،مرا برای دفاع از دین و کشورم به جبهه بفرست .به خاطر خدا و امام خمینی ،دشمن به کشورمان
حمله کرده و وظیفه ما دفاع از امام و انقالب است» .گفتم« :هنوز بچه هستي و برایت زود است که به جبهه بروی» .ناگهان بلند شد و
با مشت محكم كوبيد روي کلید برق! و آن را شکست .بعد رو كرد به من و گفت« :دیدید که من بزرگ شدهام!» باالخره مرا راضی به
رفتنش کرد .وقتی رضايت دادم خيلي شادي ميكرد .بهاش گفتم« :آخر مگر خبر عروسی شنیدهای که اين قدر خوشحالي؟!» گفت« :شما
نمیدانید که شهادت چقدر برایم شیرین و گوارا است! ».مادر شهيد
ـ بعد مدرسه ،بقیه وقتش را به پدرش کمک میکرد .در آن موقع پدرش به او مبلغی را به عنوان پول تو جيبي میداد .میتوانست با آن پول
هر چه دوست داشت بخرد؛ ولي این پولها را جمع میکرد و با آن برای خانه و من چیزهایی میخرید .همیشه میگفت« :من ولخرجی را
دوست ندارم» .حتی در وصیتنامهاش نیز به این نکته اشاره کرده است که :چطور من ولخرجی بکنم در حالی
که همنوعانم در آفریقا گرسنه هستند و در مشکالت به سر میبرند» .مادر شهيد
ـ روزی که خبر آزادسازی خرمشهر را آوردند با این که قلب ًا از این خبر
خوشحال بودم؛ ولی باز هم چیزی از درون مرا دگرگون میکرد.
آن قدر این حالت مرا آشفته کرده بود که بعد از خواندن نماز در
حالت سجده به گریه افتادم و بعد هم از خانه خارج شدم.
وقتی که به خانه بازگشتم از زبان دخترم شنيدم که
مجروح شده .سريع خودم را به بنیاد شهید رساندم.
آنها به من گفتند که نبياهلل شهيد شده است..
بعد هم پدرش تمام اقوام را خبر کرده و بهشان
گفت« :همه بیایید خانهي ما كه عروسی نبیاهلل
است!» چون همیشه میگفت« :مادر در نبود
من گریه مکن و در مراسم یادبودم به جای
خرما به مهمانان شیرینی بده ،چون من به
آرزويم كه شهادت بود ،رسيدهام».
مادر شهيد

22

شهيد جواد البرزي
احترام پدر و مادر را داشت و به پدرش کمک میکرد .هميشه مرا میبوسید و میگفت« :بهشت زیر پای مادر است» .مادر شهيد
شهيد سيدعبدالرضا امامي درهبندي
ـ شخصیتش با قبل از رفتن به جبهه قابل مقایسه نبود ،او به رشد فکری و شخصیتی خوبی رسیده بود به طوری که تأثیر شگرفی بر ما
و اطرافيانش داشت .جبهه او را به اين رشد رسانده بود .برادر شهيد
ـ بعد از چند روز با سید مرتضی ،پسرعمویش ،از جبهه به مرخصی آمد .ناخن دستش حالت خاصي داشت كه توجه من را به خودش
جلب کرد .با خنده گفتم« :این ناخن میخواهد اين جوري خودش را به من نشان بده!» وقتي پیکر بیسر او را آوردند ،از همان ناخنش
شناختمش! مادر شهید
ـ یک روز با کاروان راهیان نور به منطقه شلمچه و محل شهادت برادرم ،سیدعبدالرضا ،رفته بودم .در محلی که تفحص هنوز ادامه داشت
شاهد پیکر چند شهید بودم که تاریخ شهادت آنها به اوایل جنگ برمیگشت؛ ولی پیکرشان سالم بود .در همان لحظه منقلب شدم
و با دلی شکسته بسیار گریه کردم و به سجده افتم .یک لحظه بلند شدم و در آنجا سید عبدالرضا را دیدم .او در
مقابلم و در کنار شهدا در حالی که لبخندی بر لب داشت ،نشسته بود و مرا نگاه میکرد! برادر شهيد
شهید حسن باللی بیگدلی
آماده شده بود که به مراسم شهادت معلمشان برود .قرار بود كه آنجا برنامه سرود اجرا كنند .حسن هم تكخوان گروه بود .من
پشت دار قالی نشسته بودم که گفت« :مادر ،میخواهم برایت سرودی بخوانم» .گفتم« :مادر! برای چه برای من؟برو توی کوچه براي
دوستانت بخوان» .گفت« «نه ،خجالت میکشم» .گفتم« :خوب ،بخوان» .شروع كرد به خواندن« :یا فاطمه من عقده دل وانکردم/
گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم» .فردای همان روز و در همان ساعتی که آن سرود را خوانده بود ،در بمباران هوايي سر راه بازار به
شهادت رسید .تا بعد از ظهر هم خبر نداشتیم .وقتي خبر آوردند و رفتيم سر جنازهاش ،از روی نوشتههای داخل جیبش فهمیدیم
كه حسن است .مادر شهيد
شهيد باباهلل بيگدلي
 9سال تمام چشمم به در بود .هر وقت صدایی میشنیدم ،میگفتم باباهلل است .به هر طرف که میرفتم او را
میدیدم .این همه سال از او بیخبر بودم .در آخر متوسل به امام رضا(عليه السالم) شدم و از او
خواستم که حتی اگر شده پالک پسرم را برايم بیاورند و ما را از بالتکلیفی نجات بدهند.
درست بعد از چند روز نذر و نیاز به درگاه خدا و عنایت امام رضا(عليه السالم) خبر آوردند
که پالک و لباسش را آوردهاند .من هم از این همه مدت چشم انتظاری و بیقراری
آرام گرفتم .مادر شهيد
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شهيد مصطفي حيدري
وقتی به مدرسه میرفت ،بعدازظهرها دیر به خانه میآمد .پدرش نگرانش شده بود .یک روز تعقیبش كرد .متوجه شد كه بعد از مدرسه
ميرود گلزار شهداي شيخان سر قبر شهدا و قابهاي عكسشان را تميز ميكند .یک روز به شوخی به مسئول گلزار شهداي شیخان گفته
بود كه شما پارتی ما بشو که اینجا یک خانه (قبر) به من بدهند! مادر شهيد
شهيد مسلم سليمي
در حمله عوامل رژيم پهلوي به مدرسه فیضیه و به خاك و خون كشيده شدن طالب ،مسلم هنوز کوچک بود که مادر او را همراه خود
به فیضیه برد تا جنایات رژیم شاه را از نزديك ببيند .در همان زمان به مادر گفت« :وقتي بزرگ شدم ،انتقام خون آنها را خواهم گرفت!»
کالس دوم راهنمایی بود که به مادر گفت« :میخواهم به جبهه بروم تا در برابر دشمن بجنگم» .مادر هم به خاطر سن و سالش با او
مخالفت کرد و رفت مدرسهاش و از معلمش خواست كه او را نصیحت کند .در مدرسه متوجه کیف او شد؛ داخل آن تمام وسایل شخصي
الزم براي يك مسافرت آماده شده بود .حتي وصيتنامهاش هم داخلش بود .كام ً
ال خودش را براي رفتن به جبهه مهيا كرده بود .وقتي
معلم وصیتنامهاش را خواند ،آن را به خاطر اين كه مطالب عميق داشت ،پيش خودش نگه داشت .ميگفت« :از يك نوجوان سیزده ساله
بعید است که چنین مطالبی را بنویسد!» آن سال مسلم به جبهه نرفت؛ ولي وقتی به سوم راهنمایی رسيد ،درس و مدرسه را رها کرد و
راهی جبهه شد .تمام مدتی که در جبهه حضور داشت به مرخصی نیامد .پس از چند ماه حضور گرم در
جبهه در عملیات خیبر در جزیرهی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پيكرش دوازده سال پس
از شهادتش به دست خانوادهاش رسید .خواهر شهيد
شهيد محمد قاسمي
سن و سالی نداری!
وقتی میخواست به جبهه برود به او گفتم که هنوز کوچک هستي و ّ
ولی همچنان اصرار ميكرد .باالخره اجازه جبهه رفتن بهاش دادم تا ناراحت نشود .بعد
از دو باري كه به جبهه رفت ،يك روز برای مرخصی به خانه آمد ،ميگفت« :مادر،
میبینی که من چقدر بزرگ شدهام !» بار سوم که میخواست به جبهه برود به
خواهرش گفت« :اگر من شهید شدم ،برايم گریه نکنید .برای حضرت علیاکبر(عليه
السالم) و شهدای کربال اشک بریزيد .راهی جبهه شد و در سال  61در شلمچه به
شهادت رسید .مادر شهيد

شهيد محمدصادق صفاييقمي
ـ قبل از انقالب وقتي به منزل فاميلها ميرفتيم هميشه پشت به تلويزيون ميكرد و مينشست .يك بار كه به خانه يكي از اقوام رفته
بوديم ،تلويزيون فيلم شويي گذاشته بود .او هم به عالمت اعتراض از اتاق خارج شد و در اتاق ديگري مشغول نماز خواندن شد .خواهر
شهيد
ـ در تحصيل علم بسيار كوشا بود و استعداد خوبي هم داشت .آخرين باري كه به جبهه رفت ،اول دبيرستان بود .كتابهايش را با خودش
برد .درسهايش را در سنگر ميخواند و امتحانات را با نمرات عالي گذراند .وقتي به او ميگفتم تو هنوز كوچك هستي ،جبهه جاي تو
نيست ،ميگفت« :خون من كه از خون علياصغر امام حسين(عليه السالم) رنگينتر نيست! هدف من تكامل است و براي كامل شدن و
رسيدن به لقاءاهلل در اين راه قدم برداشتهام».
او مقلد امام بود .با همان سن كمش ميگفت« :راه امام ،همان راه امام حسين(عليه السالم) است و ميخواهم راه امام(ره) را ادامه بدهم».
بچههاي فقير زياد هست ،شايد با ديدن لباس
اگر لباس نو برايش ميخريديم ،آن را در خانه ميپوشيد تا كهنه شود .ميگفت« :در مدرسه ّ
مادر شهيد
نوي من ناراحت شوند!»
ـ به نماز اول وقت خيلي اهميت ميداد .در جبهه يك شب كه در زمستان محتلم ميشود ،براي خواندن نماز اول وقت در همان هواي
سرد سحر با آب يخ منبع ،غسل ميكند .پدر شهيد
شهيد علي زجاجي
همیشه سعی داشت بعد از خواندن نماز ،تعقیبات را انجام دهد و بعد از آن تالوت قرآن را با صوتي زیبا و حزین میخواند .نماز صبح را
که میخواند در سجادهاش مینشست و تا طلوع آفتاب عبادت ميكرد .اص ً
ال دوست نداشت بعد از نماز بخوابد.
میگفت« :عبادت تا طلوع آفتاب مستحب است و خوابیدن مکروه».
از همان اوان کودکی عالقه زیادی به تسبیح داشت و زياد صلوات میفرستاد .از پدرم یاد گرفته بود که
چگونه استخاره بگیرد .خیلی با نمک رو به قبله مينشست و چشمانش را میبست و سعی ميكرد
ارتباط قلبی با خدا پیدا کند .بعد مثل بزرگترها استخاره ميگرفت .برای خیلی از دوستانش
استخاره میگرفت .خواهر شهيد
ـ هنگامی که سفرهي غذا را میخواستند جمع کنند ،تکه نانهای ریز را جمع میکرد و ریز
ریز مینمود .ميرفت کنار حیاط و آنها را برای مورچهها میريخت .مورچهها هم دورش را جمع
ميشدند.
بیشتر اوقات او را ميديديم که در گوشهای نشسته و براي استاد نابينايش نوار كتب ديني را پر
ميكرد .ساعتهای طوالنی مشغول خواندن کتابها در نوار بود .برادر شهيد

شهيد حسن رحمتيخواه
يك روز عكسي بزرگ انداخته و آن را قاب گرفته بود و به خانه آورد .يك شلوار بسيجي هم در دست ديگرش بود .گفتم« :اين عكس را
براي چه گرفتهاي؟!» گفت« :گرفتهام تا هر موقع كه شهيد شدم آن را توي حجلهام بگذاريد .اين هم شلواري هست كه ميخواهم آن را
بپوشم و در آن به شهادت برسم .همان گونه كه خودش ميخواست شد و به آرزويش رسيد .خواهر شهيد
شهید حسین لبافی مزرعهشاهی
سنش برای جبهه رفتن کم بود .آمد نزد من و گفت« :مادر ،برو مسجد صحبت کن که مرا ببرند جبهه» .گفتم« :مادر ،شما درست را بخوان
كه برای شما جبهه هست .بعدها که درست تمام شد برو جبهه» .میگفت« :نه مادر ،من اینجا نمیتوانم بمانم .باید بروم .خانه و جایگاه
من آنجاست .اینجا برای من مثل زندان میماند» .وقتی رضایت دادم و ثبت نام کرد ،آن قدر خوشحال شده بود که در پوست خودش
نمیگنجید .رفت یک جعبه شیرینی گرفت و بين مردم توي خيابان پخش كرد! ميگفت« :خوشحالم از این که خداوند مرا به سرزمین
کربال دعوت کرده و تا راه کربال را برایتان باز نكنم برنميگردم».
یادم است لباس بسیجی که بهاش داده بودند برایش بلند بود؛ چون جثه کوچکی هم داشت .بعد شناسنامهاش را دستکاری کرد .وقتي
ميخواست برود ،به خواهرانش توصيه كرد كه حجابشان را حفظ کنند .میگفت« :اگر من شهید شدم راهم را ادامه دهید».
وقتی هم برای مرخصی میآمد یکسره میرفت مسجد و در آنجا خدمت میکرد .مادر شهيد
شهيد حسين جهانگير
در پاسگاه زید مستقر بود که در شب شهادت حضرت علی(عليه السالم) با زبان روزه بر اثر اصابت ترکش در گرمای تابستان موقعی که
قرآن می خواند به شهادت رسید .استعداد خوبی داشت و تا دوم متوسطه درس خواند .با این حال به جبهه هم رفت .پدرش میگفت« :هر
شب که بیدار میشدم میدیدم که یا درس میخواند یا عبادت .بهاش گفتم که خواب را بر خودت حرام کردهای!»
شبها به بچههای محله درس عربي یاد میداد .مادر شهید
شهيد حسنرضا قلخانباز
کالس پنجم بود و در مدرسه شهید واعظی درس میخواند .معلمهای طرفدار بنيصدر او را اذیت کرده بودند و بچههای او را کتک
زده بودند؛ ولی او به من نگفته بود .یک روز از مدرسه مرا خواستند .رفتم مدرسه .چند تا از معلمها در دفتر مدرسه جمع بودند .یکی از
آنها گفت  :حسن رضا پسر تو است گفتم :بله گفت« :عجب! پس شما پدر حسن هستی؟!» گفتم« :مگر چي شده؟!» گفت« :پسرت به
بنیصدر توهين كرده!» گفتم« :خودم هم به بنیصدر توهين ميكنم!» همهشان دور من جمع شدند و خواستند مرا بزنند .من هم ناچار
جاروی بزرگ مدرسه را برداشتم و حسن هم به کمک من آمد .وقتی دیدند کار دارد بيخ پيدا ميكند ،دو تا از آنها جلو آمدن و مرا گرفتند
و گفتند« :پسرت هم مثل خودت هست!» حسن رو كرد به آنها و گفت« :شماها چرا به دکتر بهشتی توهین میکنید؟!» بعد یکی از آ»ها
دست مرا گرفت و برد کناري و گفت« :ما دوازده امام داریم!» گفتم« :مگر ما  13امامی هستيم! اگر منظورت امام خمینی هست ،منظور
ما از امام یعنی رهبر و مقتدا» موقع برگشتن از مدرسه قسم خوردم اگر بار دیگر پسر مرا اذیت کنید ،مدرسه را روي سرتان خراب میکنم!

ـ هم خوب درس میخواند و هم به مادرش در قالیبافي كمك میكرد .شبها هم ميرفت بسیج در مسجد طفالن مسلم نیروگاه پست
میداد .سال آخر که از مدرسه به جبهه رفت ،یک مشكلي برايش در مدرسه شهید باهنر به وجود آمد .يك روز از مدرسه مرا خواستند.
مدير مدرسه مرا برد دفترش و شروع به صحبت كرد« :میدانی برای چي شما را خواستهام؟!» گفتم« :نه!» گفت« :پسرت میخواهد یک
نفر را بکشد!» گفتم« :چه کسی را؟!» گفت« :با یکی از همکالسيهایش دعوا کرده و گفته شب میروم از بسیج اسلحه میگیرم و خودت
یا پدرت را میکشم!» گفتم« :بگوييد حسن بیاید» .رفت حسن را آورد .رو به او كردم و گفتم« :بابا ،نترس! راستش را به من بگو که چي
شده!» گفت« :بابا ،مدير مدرسه خودش شاهنشاهی هست! من با یکی از همکالسیهایم که پدرش هم خلق مسلمانی است در بيرون
مدرسه دعوا كردم؛ چون به امام خمینی توهين كرده بود .او هم پدرش را آورد مدرسه و شکایت من را به آقاي مدير کرد .مدير هم چون
طرفدار رژيم شاه بود ،ميخواست خودش تنبيهام كند كه نتواست .براي همين شكايتم را برد پيش فرمانده پايگاه كه ديگر به من اسلحه
ندهند» .با شنيدن حرفهاي حسن ،خيلي ناراحت شدم .بهاش گفتم كه تو برو بیرون .حسن هم با ناراحتی در حالي كه ميگفت از دست
شما خلق مسلمانها كاري برنميآيد ،در را محکم به هم زد و رفت بيرون .مدير مدرسه هم به من گفت« :ديدي پسرت چه میگوید؟!»
گفتم« :حرف درستي ميزند .من هم اگر كسي به امام اهانت بكند ،ميكشمش!» .از آن وقت به بعد مدير مدرسه حساب كار خودش را
كرد كه با چه كساني طرف است .پدر شهيد
ـ چند بار به من گفت كه میخواهم بروم جبهه .گفتم« :درس خواندن هم برای تو جبهه است» .تا اين كه یک روز از مدرسه آمد و گفت:
«بابا ،آمدهاند مدرسه و گفتهاند هر کس ميخواهد داوطلبانه به جبهه برود ،بيايد ثبتنام كند» .بهاش گفتم« :بابا ،االن دیگر جبهه رفتن
وظیفه هست برو ثبتنام كن» .رفت و اسمش را براي اعزام نوشت .بعد از آن براي آموزش بردنش تهران 45 .روز آموزش دید .از آنجا
هم بردنش جنوب .پدر شهيد
ـ مدتی در مقر لشکر علی بن ابیطالب(عليه السالم) در اندیمشک با هم بودیم .البته برادرم در قسمت پدافند بود و من در گردان
سیدالشهداء(عليه السالم) .چند روزی از آموزش بچههای پدافند میگذشت .یک شب من که در گردان کاری نداشتم با خودم گفتم بروم
سری به برادرم بزنم .از گردان به پدافند رفتم و دیدم که در حال آموزش هستند .يك ض ّدهوايي در وسط اتاق گذاشته بودند و بچههاي
پدافند دور آن حلقه زدهاند .مسئول پدافند بعد از كمي صحبت گفت« :خوب ،چه كسي ميتوند اين ضدهوايي را باز و بسته كند؟» دو
جوان كه يكي حدوداً شانزده سال داشت و ديگري هجده ،جلو آمدند و شروع به باز كردن قطعات ضدهوايي كردند .بعد از مدتی قطعات
ضدهوايي کام ً
ال از هم جدا و به ّ
تکههای کوچک تبدیل شد .مسئول پدافند گفت« :حاال ببندید» .مشغول بستن ضدهوايي شدند .چند
قطعه از آن را به هم وصل کردند؛ ولی مثل این که یک اشتباه باعث شد که کار آنها گیر کند .هر چه به آن ور رفتند نتواستند درستش
كنند .مسئول پدافند گفت« :كي ميتواند ضدهوايي را ببندد؟» حسن داوطلب شد و رفت جلو .ابتدا همهي قطعات را دوباره باز كرد و
يكي يكي با دقت و آرامش آنها را كنار هم چيد .مسئول پدافند وقتي ضدهوايي را امتحان كرد ،ديد كه همهي قطعات به درستي در سر
جايشان قرار گرفته است.
برادر شهيد
ـ یک روز از جبهه آمده بود .چند عدد نوار كاست دستش بود .نوارها را یکی یکی با ضبط امتحان ميکرد .پرسیدم« :داري چکار میکنی؟!»
گفت« :میخواهم ببينم هر کدام از نوارها بهتر است ،جدا کنم و
بدهم به شما که اگر شهید شدم دیگر دنبال نوار نگردید!» یک
روز هم سفرهاي شش متری خریده بود .پرسیدم« :پسرم ،ما كه
توي خانه سفره داریم برای چي خریدی؟!» گفت« :مادر ،این
سفره براي مراسم شهادت من است!» ناراحت شدم و گفتم:
«چرا از این حرفها میزنی و من را ناراحت میکنی؟!»
گفت« :مادر ،من به شهادت افتخار میکنم تو هم اگر
مادر شهید شدي باید افتخار کنی كه خداوند اين مقام را
به شما داده است» .مادر شهيد

شهيد حسين كيايينژاد
دانشآموز دورهي راهنمايي بود كه اراده كرد به جبهه برود .بعد از كسب اجازه از خانوده ،استخاره كرد كه خوب آمد.؛ آن هم آيهي شريفهي
«شراب ًا طهوراً» .خودش ميگفت« :اين شراب ،همان شربت شهادت است» .رفت جبهه و شربت شهادت را نوشيد.
ـ برادرم حسين موقع شهادت  14سال داشت .صورتش بعد از شهادت در اثر تابش نور خورشيد تغيير كرده بود .هنگام وداع خانواده با
پيكر شهيد در بهشت معصومه(سالم اهلل عليها) ،پدرم با ديدن صورت حسين گفت« :آيا تو حسين مني؟!» در اين لحظه به ياد حضرت
زينب(سالم اهلل عليها) در صحراي كربال افتادم كه در روز عاشورا با ديدن پيكر مطهر سيدالشهدا(عليه السالم) با تعجب پرسيد« :تو برادر
من هستي؟! تو فرزند مادر من هستي؟!» .محمود كيايينژاد
شهيد محمدعلي زرنوشه فراهاني
سالهاي  60و  61هنوز رايانه وارد جامعه نشده بود .محمدعلي كه هنرمند خيلي با سليقه و مبتكري بود ،روي مقواهاي بزرگ ،پوسترهايي
به مناسبتهاي مختلف درست ميكرد و در پايگاه و مدرسه نصب ميكرد .همه تزئينات دهه فجر و ديگر مناسبتها در مدرسه و پايگاه
از كارهاي هنري او بود .روزي در حياط مدرسه ،سر صف صبحگاه دفترم را گرفت و آرم سپاه را بدون هيچ اندازهگيري ،بسيار زيبا و دقيق
در صفحه آخر دفترم رسم كرد .دوست شهيد
عالوه بر خط ،نقاشي ،تصويرسازي و طراحي ،به نوشتن هم خيلي عالقه داشت .انشاهاي او با همه بچههاي كالس فرق داشت .مثل
يك كارشناس ادبيات مينوشت .كالس اول راهنمايي بوديم .روزي مجلهاي را به من نشان داد كه در آن يكي از داستانهايش را چاپ
كرده بودند .دوست شهيد
فروردين سال  62از ش خداحافظي كردم و به جبهه گيالنغرب اعزام شدم .در مدتي كه در جبهه بودم ،محمدعلي با آن خط زيبا و متنهاي
ادبياش ،نامههاي بسياري برايم ميفرستاد .در يكي از نامهها عكس زيبايي از يك طوطي در اندازهاي بزرگ برايم فرستاده بود كه آن
را روي مقوايي چسبانديم در سنگرمان در خط مقدم آويزان كرديم .هر كسي كه وارد سنگر ما ميشد ،با
ديدن آن تعجب ميكرد و لبخندي ميزد .دوست شهيد
ـ كالس دوم راهنمايي بوديم .يكي از نشريات ،مسابقه طراحي گذاشته بود .نام شهيد مرتضي
مطهري را به صورت يك گل الله طراحي كرده بود كه رتبهي دوم كشوري را كسب
كرد .حسين شاهبداغي

