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مقــــدمه

بازخوانی انفجار بمب توسط منافقین 
در نماز جمعه تهران 

ــه  ــم بعــث، مــردم را از رفتــن ب ــی کــه رژی در زمان
ــاران  ــه بمب ــت و ب ــذر می  داش ــر ح ــه ب ــاز جمع نم
ــرد،  ــد می  ک ــه تهدی ــاز جمع ــاران نم ــک ب و موش
ــک طــرح از  ــا ی ــکار ننشســته و ب ــز بی ــان نی منافق
ــراق،  ــم ع ــا رژی ــگ ب ــده و هماهن ــن ش ــل تعیی قب
نمــاز جمعــه تهــران را در ۲۴اســفند1363 بــه خاک 
و خــون کشــیدند. در ایــن جنایــت 1۴ نفــر شــهید 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدند. مق ــروح ش ــر مج و ۸۸ نف
ــه  ــی( ک ــه  ای )مدظله العال ــت  اهلل خامن ــرت آی حض
در آن زمــان در مقــام ریاســت جمهــوری و امامــت 
ــاز  ــای نم ــراد خطبه  ه ــال ای ــران در ح ــه ته جمع
بودنــد، پــس از انفجــار بمــب، بــا صالبــت و بــدون 
ــد و  ــه دادن ــا ادام ــه خطبه  ه ــی ب ــه تزلزل ــچ گون هی
ــتکباری  ــه ضداس ــت روحی ــب تقوی ــر موج ــن ام ای

ــران شــد. ــرور ای ــزاران و امــت شــهید پ نمازگ
ــر  ــان در ۲۵اســفند1363 نوشــت: »ب ــه کیه روزنام
اثــر انفجــار یــک بمــب دســتی در محــل برگــزاری 
 1۲:۲9 ســاعت  در  کــه  تهــران  جمعــه  نمــاز 
ــن از  ــد ت ــت، چن ــه روز گذشــته صــورت گرف دقیق
نمازگــزاران شــهید و مجــروح شــدند. رژیــم عــراق 
کــه قبــاًل اصابــت موشــک های دور بــرد ایــران 
ــب  ــار بم ــداد را انفج ــوک و بغ ــهرهای کرک ــه ش ب
ــق  ــی ناموف ــک هماهنگ ــود، در ی ــرده ب ــف ک توصی
ــت  ــد داش ــی، قص ــالب داخل ــد انق ــل ض ــا عوام ب
ــزاران  ــوف نمازگ ــب در صف ــار بم ــگام انفج ــه هن ب
ــم  ــه حری ــاال ب ــاع ب ــش را در ارتف ــران، هواپیمای ته
هوایــی تهــران اعــزام کنــد و ادعــا کنــد کــه صــدای 
ــت؛  ــوده اس ــران ب ــاران ته ــی از بمب ــار، ناش انفج
امــا بــا تاخیــر ورود هواپیمــای عراقــی بــه آســمان 
تهــران و انفجــار بمــب، نیــم ســاعت قبــل از آمــدن 
ــت  ــا شکس ــی ب ــه تبلیغات ــن توطئ ــا، ای هواپیما ه
ــش  ــا آت ــز ب ــی نی مواجــه شــد و هواپیماهــای عراق
ــواری  ــی مت ــد هوای ــد پدافن ــع و قدرتمن ــه موق ب

ــدند.« ش
ــوروزی  ــام ن ــی در پی ــرای حماس ــن ماج ــرح ای ش
بنیان گــذار کبیــر انقــالب اســالمی بــه خوبــی 
ترســیم شــده اســت: »مــن فرامــوش نمیکنــم قصــه 
روز جمعــه را کــه آن طــور بــا شــکوه، بــا نورانیــت، 
بــا اســتقامت گذشــت. آن طــور مــردم بــا طمأنینــه 
... مخصوصــاً نــگاه می کــردم ببینــم در بیــن مــردم 
چــه وضعــی هســت؛ ندیــدم حتــی یــک نفــر را کــه 
ــام  ــت ام ــد. و آن وق ــدا باش ــی درش پی ــک تزلزل ی
جمعــه آن طــور بــا آن طنیــن قــوی صحبــت کــرد، 

مــردم آن طــور گــوش کردنــد، آن طــور فریــاد زدنــد 
ــک همچــو  ــا ی ــم... ب ــرای شــهادت آمدی ــا ب ــه م ک
ــه  ــی ک ــد. ملت ــه کن ــد مقابل ــی کســی نمی توان ملت
این طــور اســت؛ آن روزی کــه اعــالم می کننــد 
کــه می خواهیــم بمبــاران کنیــم نمــاز جمعــه 
ــه  ــی ک ــی آن های ــد، حت ــتر بیاین ــد و بیش را، بیاین
نمی آمدنــد بــرای نمــاز، )از( قــراری کــه بــرای مــن 
ــه  ــاز جمع ــرای نم ــه ب ــی ک ــد، آن های ــل کرده ان نق
ــه  ــن هفت ــر، ای ــای دیگ ــد، هفته ه ــم نمی آمدن ه

آمده انــد.«
خطیــب جمعــه، بالفاصلــه پــس از آن انفجــار، بحث 
ــی  ــود: »بحــث اصل ــه داده ب ــه ادام خــود را این گون
کــه در ایــن هفتــه مــن در خطبــه  دوم می خواســتم 
ــألة  ــه االن مس ــت ک ــأله ای اس ــن مس ــم همی بگوی
محســوس و ملمــوس ماســت. هفتــه ای که گذشــت 
ــه  ــة مقابل ــران هفت ــالمی ای ــوری اس ــرای جمه ب
ــل  ــرارت ها، در مقاب ــل ش ــود. در مقاب ــل ب ــه مث ب
ــد کــه  ــل خباثت هــا همــه دیدن جنایت هــا، در مقاب
مــا مقابلــة بــه مثــل می کنیــم و مشــت را بــا مشــت 
ــا  ــه دشــمن م ــم. اگرچ ــری پاســخ می دهی محکم ت
یــک دشــمن ناجوانمــرد و خبیــث اســت؛ امــا ایــن 
ــتدالل  ــه اس ــاج ب ــه احتی ــت ک ــزی نیس ــک چی ی
داشــته باشــد. بــرای او وقتــی کــه در میــدان جنــگ 
ــی در  ــو دهن ــی ت ــد، وقت ــت کن ــد مقاوم نمی توان
ــتا،  ــهر، روس ــرای او ش ــورد، ب ــگ می خ ــدان جن می
ــوه  ــاع انب ــه و اجتم ــاز جمع ــتان، محــل نم بیمارس
مــردم غیرنظامــی تفاوتــی نمی کنــد؛ هرجــا را کــه 

ــد.« ــد می زن ــتش بیای از دس
در ایــن واقعــه عــده ای مجــروح و عــده ای بــه 
شــهادت رســیدند. ســید محمــد شــاه مرادی، ســید 
مجیــد محمــدی، لطفعلــی عرفانــی، ابراهیم ســیاهی 
عروجــی، ســید مهــدی رضــوی نیــا، محمــد حاجــی 
هاشــمی، رجبعلــی تلکانــی، پرویــز شــعبانی، عبــاس 
ــا فرجــی بیگــی، مهــدی ابراهیمــی،  ــگان، ذکری رای
ــان،  ــر دهق ــی توانگ ــاج مجتب ــاری، ح ــد غف محم
ــادی و محســن ظهیــری  ــروز آب ــور فی ــی احمد پ عل
ــه  ــد. مجروحــان واقعــه نیــز ب از جملــه شــهدا بودن
فیروزگــر،  خمینــی،  مصطفــی  بیمارســتان های 
ــریعتی  ــر ش ــی و دکت ــام خمین ــینا، ام ــمیه، س س

منتقــل شــدند. 
منابع: 
1ـ آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی
۲ـ روزنامه کیهان 63/1۲/۲۵ و 63/1۲/۲6
3-سایت مقام معظم رهبری



3

شهیدمحمدبرجسته



 کودکی و نوجوانی4
ــد  ــان متول شــهید محمــد برجســته 1331 در کرم
شــد. او در دامــان مــادری رشــد یافــت کــه معلــم 
ــت  ــرآن هم ــات ق ــزاری جلس ــود و در برگ ــرآن ب ق
ــدش  ــو فرزن ــدون وض ــار ب ــی یک ب ــرد. او حت می ک
را شــیر نــداد. دســت تقدیــر اجــازه نــداد کــه 
محمــد در ســالهای بعــد ازکودکــی از مهــر مــادری 
برخــوردار باشــد. تقریبــا ۵ ســاله بــود کــه مــادرش 
ــه  ــود ک ــش نب ــی بی ــوز نوجوان ــت داد. هن را از دس
ــی، در 13  ــوغ ذات ــوش و نب ــتن ه ــم داش ــی رغ عل
ســالگی درس را رهــا کــرد و عــازم تهــران شــد و در 
چاپخانــه ای مشــغول بــه کار شــد. او درســش را بــه 
ــدرک  ــه اخــذ م ــق ب ــد و موف ــبانه خوان صــورت ش

دیپلــم شــد.
 جوانی ، فعالیت ها، ازدواج

ــه از  ــروزه ک ــد ام ــی مانن ــغل صحاف ــان ش آن زم
کار  می شــود،  اســتفاده  جدیــد  تکنولوژی هــای 
ــدر در کارش تخصــص و  ــود. محمــد آنق آســانی نب
ــود کــه مســئولیت بخــش  مهــارت کســب کــرده ب
صحافــی را بــه او واگــذار کردنــد. بــا شــروع نهضــت 
صــدای  شــنیدن  بــا  محمــد  امام خمینــی)ره( 
ملکوتــی و رهایــی بخــش امــام )ره( از ظلــم و 
ــن پرداخــت  ــا شــاه خائ ــه مبــارزه ب ــه، ب جــور زمان
و بــه خیــل عظیــم ارادتمنــدان و مبــارزان ایــن راه 
پیوســت. پیــش از پیــروزی انقــالب، کارفرمایانش از 
افــرادی بودنــد کــه بــا دربــار در ارتبــاط بــوده و بــه 
ــد؛  ــان بودن ــوی طاغوتی ــم قربان گ ــه چش ــی بل نوع
امــا محمــد هرگــز زیــر بــار حــرف بی منطــق و زور 
ــه  ــه ک ــدت کار در چاپخان ــام م ــت و در تم نمی رف
حــدود 13 ســال بــود، عکــس امام خمینــی)ره( 
ــی  ــرم بزرگ ــداری اش ج ــان نگه ــه در آن زم را ک
نگهــداری  کارش  محــل  در  می شــد،  محســوب 

می کــرد.
در ســال 13۵3 تصمیــم بــه ازدواج گرفــت و پیــش 
از همســرش بــه خواســتگاری دختــر یکــی از اقــوام 
رفتــه بــود؛ امــا از آنجایــی کــه آن خانــواده توقعــات 
و خواســته های بیــش از حــد معمــول داشــت، 
محمــد از ازدواج بــا آن دختــر منصــرف شــد. مــدت 
زیــادی نگذشــت کــه دختــر دیگــری توســط یکــی 
ــتگاری  ــرای خواس ــد و ب ــی ش ــه او معرف ــوم ب از اق
بــه رفســنجان رفــت و بعــد از مراســم عروســی بــه 
ــره  ــد. ثم ــاکن ش ــران س ــرش در ته ــراه همس هم
ــر  ــد پس ــر و دو فرزن ــد دخت ــک فرزن ــش ی ازدواج

اســت.
ــی)ره(  ــه امام خمین ــی ب محمــد ارادت و ایمــان قلب
ــث  ــی اش باع ــه انقالب ــت. روحی ــان داش و راه ایش
ــای  ــور در جمع ه ــه حض ــا ب ــه تنه ــه ن ــد ک می ش

و  آیینــی  برنامه هــای  در  و  تظاهــرات  انقالبــی، 
ــر  ــاپ و تکثی ــه در چ ــادرت ورزد؛ بلک ــی مب مذهب
فعالیــت  نیــز  امام خمینــی)ره(  اعالمیه هــای 
ــه  ــر گرفت ــه ب ــی اش ک ــای انقالب ــرد. فعالیت ه می ک
از ریشــه های اعتقــادی اش بــود، باعــث خشــم 
همراهــی  بــا  نهایــت  در  و  شــد  کارفرمایانــش 
ــراج  ــه اخ ــد را از چاپخان ــاواک، محم ــای س نیروه
ــا اراده  ــم و ب ــیار مصم ــردی بس ــه ف ــد. او ک کردن
بــود، بالفاصلــه در شــغل دیگــری مشــغول بــه 
ــواده را  ــاش خان ــرار مع ــن شــکل ام کار شــد و بدی

می کــرد. تامیــن 
ــای  ــدش از نواره ــی در محــل کار جدی محمــد حت
ســخنرانی مرحــوم کافــی اســتفاده می کــرد و 
همیــن امــر باعــث شــد تــا متاثــر از نــوع رفتــار او 
کــه نشــأت گرفتــه از آموزه هــای دینــی بــود، تغییــر 
نگرشــی در چنــد نفــر از همکارانــش به وجــود آیــد. 
بعــد از آن، محمــد بــرای زمــان کوتاهــی بــه کرمــان 
رفــت و در چاچخانــه آن شــهر مشــغول بــه کار شــد 

و پــس از مدتــی مجــددا بــه تهــران بازگشــت.
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و پاکســازی 
مشــاغل از لــوث وجــود طاغوتیــان و حامیــان 
آنهــا، محمــد بــه دلیــل ســابقه کاری کــه در 
ــددا  ــت، مج ــی داش ــر صحاف ــه و ام ــه چاپخان زمین
ــار در  ــا این ب ــد؛ ام ــوت ش ــه دع ــه کار در چاپخان ب
فضایــی عــاری از هــر گونــه عوامــل طاغــوت و رژیم، 
ــه واســطه پشــت کار و  ــد. ب ــه کار مشــغول گردی ب
وجــدان کاری اش پــس از مــدت زمــان کوتاهــی 
ــوان  ــی، به عن ــش صحاف ــئولیت بخ ــر مس ــالوه ب ع
ــاب  ــز انتخ ــی نی ــرکت تعاون ــه ش ــازرس مجموع ب
شــد و هــم زمــان در بســیج محــل کار نیــز فعالیــت 

می کــرد. 
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی، محمــد عالقــه شــدیدی 
ــواره  ــت و هم ــی داش ــق جنگ ــور در مناط ــه حض ب
عطــش عجیبــی بــرای رفتــن بــه جبهــه در او 
ــه از  ــد مرتب ــه چن ــه طوریک ــد. ب ــاهده می ش مش
محــل بســیج ادارات، فرم هایــی را بــرای رفتــن بــه 
جبهــه پُــر کــرده بــود؛ امــا فرصــت حضــور را پیــدا 
ــر و در جایــی دیگــر  نکــرد و شــهادت خیلــی زودت

ــد. ــه اســتقبالش آم ب
 نحوه شهادت

امــور  در  شــرکت  قرآنــی،  دســتورات  از  یکــی 
اجتماعــی همچــون نمــاز جمعــه اســت. محمــد نیــز 
بدیــن امــور و باالخــص نمازجمعــه اهتمــام ویــژه ای 
ســپری   1363 ســال  آخــر  روزهــای  می کــرد. 
ــد  ــا، چن ــل تجمــع کاره ــه دلی می شــد و محمــد ب
روزی را در محــل کار مانــد. دوســتانش تعریــف 
ــه  ــن ب ــع رفت ــنبه، موق ــج ش ــد: »روز پن می کردن
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ــرق می کــرد.  ــا روزهــای دیگــر ف منــزل، خداحافظــی محمــد ب
او از همــه مــا طلــب حاللیــت کــرد. مــا بــه شــهید گفتیــم راه 
دوری نمی رویــم و شــنبه دوبــاره ســرکار هســتیم.« امــا محمــد 
گفــت: »بــه هــر حــال آدمیــزاد اســت و ممکــن اســت همدیگــر 
ــا آنکــه چنــد  ــه آمــد. ب ــه خان را نبینیــم.« محمــد پنج شــنبه ب
ــا در  ــود؛ ام ــه کار شــبانه روزی ب ــب در اداره مشــغول ب روز مرت
ــر از آن ســاعتی کــه تصــور  روز ۲۴ اســفند 1363 خیلــی زودت
ــری دو  ــش دخت ــد کوچک ــد. فرزن ــدار ش ــواب بی ــد از خ می ش
ــد او را در  ــرد. محم ــراری می ک ــدت بی ق ــه ش ــود و ب ــاله ب س
آغــوش گرفــت و آرام کــرد. پســرهایش آمــاده شــده بودنــد تــا 
بــا او بــه نمازجمعــه برونــد؛ امــا همســرش گفــت صــدام اعــالم 
کــرده اســت کــه نمازجمعــه را بمبــاران می کنــد و مانــع رفتــن 
ــاران  ــوع بمب ــل از موض ــی کام ــا آگاه ــد ب ــد. محم ــرها ش پس
نمازجمعــه و حتــی خیلــی زودتــر از ســاعت معمــول بــه ســمت 
ــی  ــه شــاهدهای عین ــرد. آنطــور ک ــت ک ــران حرک دانشــگاه ته
ــگاه  ــخنرانی دانش ــه س ــه محوط ــد ب ــد: »محم ــف کرده ان تعری
ــی نشســت.  ــن چمــن ســابق( وارد شــد و در مکان ــران )زمی ته
ــن  ــت. در ای ــزد او رف ــد و ن ــنایان را دی ــی از آش ــس از آن یک پ
ــران تقاضــا  ــرده و از دیگ ــن ک ــدازی را په ــرادی زیران لحظــه اف
می کردنــد بــرای ثــواب بــر روی آن بنشــینند. او وقتــی متوجــه 
ایــن موضــوع شــد رفــت و روی قالیچــه نشســت. پــس از مــدت 
کوتاهــی آن چنــد نفــر کــه زیرانــداز را پهــن کــرده بودنــد بــه 
ــره  ــواد منفج ــد و م ــرک کردن ــکان را ت ــن م ــو گرفت ــه وض بهان
ــرور  ــل ت ــن عوام ــه رفت ــته شــده در قالیچــه در فاصل کار گذاش

منفجــر شــد.« 
ــو پخــش  ــده در رادی ــه صــورت زن ــی کــه نمازجمعــه ب از آنجای
ــواده اش متوجــه بمب گــذاری در دانشــگاه  می شــد، اعضــای خان
تهــران شــدند. بعــد از آنکــه تاخیــر زیــادی در بازگشــت محمــد 

بوجــود آمــد، همســر و فرزنــدان بــه همــراه اقــوام بــرای 
جســتجویش بــه بیمارســتان ها رفتنــد. بــدن محمــد بــه قــدری 
متالشــی شــده بــود کــه خیلــی از قســمت های بدنــش از بیــن 
رفتــه بــود و فقــط یــک تکــه از بــدن و یــک دســت باقی مانــده 
ــه عنــوان »شــهید گمنــام«  ــد او را ب ــود. تصمیــم گرفتــه بودن ب
تشــییع کننــد؛ امــا بــا پیگیــری اقــوام، دوســتان و بــا اســتفاده 
از تصاویــر شــهید، در نهایــت بــرای پزشــکی قانونــی محــرز شــد 
کــه ایــن پیکــر متعلــق بــه »شــهید محمــد برجســته« اســت. 

عوامل ترور
عوامــل تــرور بمب گــذاری نمازجمعــه دانشــگاه تهــران ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند.

نظر خانواده شهید در باره منافقین
 پسر شهید

مــن از زمــان شــهادت پــدرم کــه تنهــا 9 ســال داشــتم، بارهــا 
بــه ایــن موضــوع فکــر کــرده ام کــه عوامــل تــرور بــا چــه اعتقــاد، 
چــه ایدئولــوژی، چــه تصــور و اساســا بــا چــه مبنایــی در قبــال 
ــد؟  ــی زدن ــن جنایات ــه چنی ــت ب ــول، دس ــی پ ــت مبلغ دریاف
حتــی اگــر مســائل اعتقــادی را هــم کنــار بگذاریــم، اینهــا 1۴ 
ــداد  ــک تع ــن ی ــد. منافقی ــی بودن ــال زندگ ــر انســان و در ح نف
انســان را از حــق طبیعــی و موهبتــی کــه خــدا برایــش در نظــر 
ــچ  ــه هی ــن ب ــات منافقی ــد. جنای ــروم کردن ــت، مح ــه اس گرفت

ــدارد و نخواهــد داشــت.  ــه ای نداشــته، ن وجــه توجی
 چشم داشتی به مزایای شغلش نداشت

زمانــی کــه پــدرم عالوه بــر بخــش صحافی، در قســمت بازرســی 
ــود، در قرعه کشــی لوازم خانگــی  ــه کار ب تعاونــی نیــز مشــغول ب
ــده  ــی برن ــق در قرعه کش ــه ح ــه ب ــا آنک ــان ب ــد. ایش ــده ش برن
ــوازم خانگــی را نپذیرفــت. نمی خواســت ایــن  ــود؛ امــا ل شــده ب
مســئله باعــث ســوءتعبیر از ســوی همکارانــش شــود و اینگونــه 
تصــور نشــود کــه خدایــی نکــرده ِســمت بازرســی تعاونــی را بــه 

جهــت چشــم داشــت بــه چنیــن مزایایــی پذیرفتــه اســت. 
 پاسدار حضرت امام)ره(

ــه حضــور  ــه شــدیدی ب ــدرم عالق ــی، پ ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ب
ــرای  ــی ب ــش عجیب ــواره عط ــت و هم ــی داش ــق جنگ در مناط
ــه  ــد مرتب ــی چن ــه حت ــی ک ــه نوع ــه داشــت. ب ــه جبه ــن ب رفت
نیــز از محــل بســیج ادارات فرم هایــی را بــرای رفتــن بــه جبهــه 



ــر کــرده بــود؛ امــا توفیــق حضــور را پیــدا نکــرد. 6 پُ
ارادت و عالقــه بســیار زیــاد او بــه امام خمینــی)ره(، 
ــرای پاســداری از  ــا چنــد مرتبــه ب باعــث گردیــد ت
خانــه حضــرت امــام)ره( شــرکت کنــد و بــه نوعــی 
نبودنــش در مناطــق جنگــی را جبــران کرده باشــد.

 بی تفاوت نبود
ــده  ــر عه ــئولیت دو کار را ب ــه مس ــا اینک ــدرم ب پ
ــه  ــه خان ــتگی اش را ب ــت خس ــود، هیچ وق ــه ب گرفت
ــزل می شــد.  ــی خــوش وارد من ــا روی نمــی آورد و ب
ایشــان همیشــه مــا را بــه صــورت غیرمســتقیم بــه 
ــرام  ــظ احت ــرد: اول حف ــفارش می ک ــئله س دو مس
مــادر و بزرگترهــا و دوم در بحــث تحصیــل بچه هــا 
ــه طــوری کــه بچه هــای  تاکیــد ویــژه ای می کــرد ب
از مســائل رســیدگی  نیــز  اقــوام و همســایه ها 
ــد.  ــد بودن ــان بهره من ــس ایش ــها و تدری ــه درس ب
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــدرم ای ــر پ ــات دیگ از خصوصی
ــار حــرف زور و تحمیــل شــده  هیــچ عنــوان زیــر ب
ــش  ــه اطرافیان ــبت ب ــه نس ــر آنک ــت و دیگ نمی رف
بی تفــاوت نبــود بــه طــور مثــال اگــر بچــه ای یتیــم 
می شــد، مرتــب می گفــت کــه نبایــد از آنهــا 
ــی از  ــر کمک ــه ه ــود ک ــالش ب ــد و در ت ــل ش غاف

ــد.  ــام ده ــد انج ــر می آی ــتش ب دس
 از مسائل اعتقادی نمی گذشت

ــف  ــردی مخال ــه ف ــودم ک ــرده ب ــاهده ک ــا مش باره
مســائل اعتقــادی و انقالبــی پــدرم بــود؛ امــا ایشــان 
در مواجــه بــا ایــن افــراد بــه هیــچ عنــوان از مســائل 
اعتقــادی و انقالبــی نمی گذشــت و همــواره بــا 
اســتفاده از آیــات و روایــات و اســتدالل قــوی ســعی 
در برطــرف کــردن شــائبه های پیــش آمــده داشــت 
ــه  ــرد ک ــع می ک ــل را قان ــرف مقاب ــی ط ــه نوع و ب

منطــق درســتی را در پیــش نگرفتــه اســت. 
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پرونده ترور شهید پرویز شعبانی8
 کودکی و نوجوانی

ــران  ــمی ته ــه هاش ــال 13۴0 در محل ــز در س پروی
ــد  ــودش فرزن ــرادر دارد و خ ــار ب ــد. چه ــا آم به دنی
ــز  ــود. پروی ــن ب ــن و متدی ــواده ای موم ــارم خان چه
بســیار شــوخ طبع و شــلوغ بــود؛ امــا در کنــار همــه 
این هــا در درس نیــز موفــق بــود. او آمادگــی و 
ــه طــوری  ــی داشــت. ب ــی بســیار خوب حضــور ذهن
ــه  ــدون آنک ــی ب ــر مقطع ــای ه ــه در امتحان ه ک
درس بخوانــد و آمادگــی قبلــی کســب کنــد، قبــول 
می شــد. دبســتانش را در خیابــان هاشــمی گذرانــد 
ــت  ــم گرف و پیــش از اتمــام دوره دبیرســتان تصمی
ــی اش  ــطح علم ــاء س ــل و ارتق ــه تحصی ــرای ادام ب
ــه  ــا ادام ــز ب ــدرش نی ــادر و پ ــرود. م ــکا ب ــه آمری ب
تحصیلــش در آمریــکا موافقــت و مقدمــات ســفرش 

ــد. ــم کردن را فراه
حــدود یــک ســال و نیــم قبــل از انقــالب اســالمی، 
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد. در آنج ــکا ش ــور آمری ــازم کش ع
تحصیــل، در انجمن اســالمی دانشــجویان مســلمان 
فعالیــت می کــرد. بــا اوج گیــری نهضــت امــام 
از  پــس  پرویــز  )ره( در ســال 13۵7،  خمینــی 
ــت  ــم گرف ــکا تصمی ــل در آمری ــال تحصی ــک س ی
ــه  ــواده اش گفــت ک ــه خان ــردد. او ب ــران بازگ ــه ای ب
ــد وارد درگیری هــای به وجــود  ــکا بمان اگــر در آمری
آمــده می شــود و ممکــن اســت ادامــه تحصیلــش بــا 
مشــکل مواجــه شــود و هزینــه  صــرف شــده از بیــن 
بــرود. او گفــت آمریــکا جــای زندگــی نیســت و فکر 
می کنــد در ایــران بیشــتر بــه وجــودش نیــاز اســت. 
ــد و  ــل بده ــه تحصی ــران ادام ــت در ای او می خواس
ــد از  ــد. بع ــت کن ــودش خدم ــور خ ــردم کش ــه م ب
ــش را از  ــدرک دیپلم ــت م ــران بازگش ــه ای ــه ب آنک

ــرد.  ــت ک ــرج دریاف ــک ک دبیرســتان باب
او بســیار اهــل ورزش بــود و اوقــات فراغتــش را بــا 
ــر می کــرد. فوتبــال، کاراتــه، بدن ســازی از  ورزش پُ
ورزش هــای مــورد عالقــه اش بــود. در ورزش کاراتــه 
ــود و در  ــت آورده ب ــی را بدس ــای متفاوت کمربنده

فوتبــال نیــز عضــو دو تیــم کــرج بــود.
پرویــز از همــان دوران کودکــی نســبت بــه دوســتان 
ــد،  ــف بودن ــی ضعی ــر مال ــه از نظ ــش ک و اطرافیان
ــه همیــن دلیــل از  احســاس مســئولیت می کــرد. ب

ــرد. ــغ نمی ک ــا دری ــه آن ه ــی ب کمــک مال
 جوانی و فعالیت ها

ــیج  ــکیل بس ــالمی و تش ــالب  اس ــروزی انق ــا پی ب
مســتضعفین، بــه عضویــت پایگاه بســیج گلشــهرویال 
ــود قبــل از آنکــه  ــز تصمیــم گرفتــه ب درآمــد. پروی
ــرود. در نهایــت  ــه ســربازی ب وارد دانشــگاه شــود ب
همزمــان بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی، ســربازی اش را 

ــد.  ــگاه هوانیــروز اصفهــان گذران در پای
پــس از اتمــام خدمــت ســربازی در کنکــور شــرکت 
ــه  ــاز ب ــه 70 مج ــا رتب ــیمی ب ــته ش ــرد و در رش ک
ــیراز،  ــران، ش ــگاه های ته ــل در دانش ــه تحصی ادام
اصفهــان و... شــد؛ امــا از آنجایــی کــه توجــه خاصــی 
بــه قشــر محــروم و ضعیــف جامعــه داشــت، بــرای 
ــد.  ــتان ش ــازم سیستان وبلوچس ــل ع ــه تحصی ادام
ــد و  ــده بودن ــب ش ــز متعج ــم پروی ــه از تصمی هم
می گفتنــد تــو می توانــی همین جــا در دانشــگاه 
ــران  ــگاه های ای ــن دانش ــی از بهتری ــه یک ــران ک ته
بــه  می خواهــی  چــرا  بخوانــی،  درس  اســت 
را  راهــش  او  امــا  بــروی؟  سیستان وبلوچســتان 
ــرد.  ــال می ک ــی را دنب ــود و هدف ــرده ب ــاب ک انتخ
ــر درس،  در دانشــگاه سیستان وبلوچســتان عــالوه ب
در بســیج و انجمــن اســالمی نیــز فعالیــت می کــرد. 
ــه ســن ازدواج رســید، همــه اعضــای  زمانــی کــه ب
خانــواده در تــالش بودنــد تــا او را بــرای ازدواج 
متقاعــد کننــد؛ امــا پرویــز هــر بــار می گفــت: »االن 
ــدرش  ــت.« پ ــم نیس ــم فراه ــات ازدواج برای مقدم
ــه  ــی گفت ــود و حت ــوع ب ــن موض ــر ای ــی پیگی خیل
بــود اگــر کســی بتوانــد پرویــز را راضــی بــه ازدواج 
ــاق  ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــه او می ده ــزه ای ب ــد جای کن
ــش  ــری را برای ــز دیگ ــر چی ــی تقدی ــاد و گوی نیفت

ــود. ــم زده ب رق
 نحوه شهادت

ــگاه  ــه وارد دانش ــود ک ــاه ب ــش م ــازه ش ــز ت پروی
ــرای تعطیــالت  ــود و ب سیستان وبلوچســتان شــده ب
ــه  ــا اینکــه ب ــود. ب ــده ب ــران آم ــه ته ــوروز ب ــد ن عی
ــا  ــرد؛ ام ــی می ک ــرج زندگ ــواده در ک ــراه خان هم
گاهــی بــرای اقامــه نمــاز جمعــه بــه دانشــگاه تهران 
ــه  ــهادتش ب ــل از ش ــک روز قب ــز ی ــت. پروی می رف
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خانــه بــرادرش رفــت و از او خواســت تــا فــردا باهــم بــرای نمــاز 
جمعــه بــه دانشــگاه تهــران برونــد. بــرادرش نیــز موافقــت کــرد. 
ــرادرش  ــال ب ــه دنب ــاعت ۸:30 ب ــدود س ــه ح ــح روز جمع صب
ــد روز  ــط چن ــود و فق ــفند ب ــه ۲۴ اس ــی ک ــا از آنجای ــت؛ ام رف
ــز مشــغول کمــک  ــرادر پروی ــود، ب ــده ب ــوروز باقی مان ــا عیــد ن ت
ــرار شــد برادرزاده هایــش مســعود  ــود. ق ــی ب ــه تکان در امــر خان
و مجیــد را بــا خــود بــه نمــاز جمعــه ببــرد. پرویــز منتظــر مانــد 
تــا بچه هــا آمــاده شــوند تــا بــه نمــاز جمعــه برونــد؛ امــا وقتــی 
ــد،  ــه رفتن ــمت در ورودی خان ــه س ــدند و ب ــاده ش ــا آم بچه ه
ــب  ــه متعج ــت. هم ــه اس ــت و رفت ــه او نیس ــدند ک ــه ش متوج
ــر  ــون ه ــود، چ ــد ب ــن کاری بعی ــز چنی ــد. از پروی ــده بودن ش
ــود  ــا خ ــا را ب ــت بچه ه ــرادرش می رف ــزل ب ــه من ــه ب ــان ک زم
بــه گــردش و پــارک می بــرد. خانــواده، ایــن نــوع رفتنــش را بــه 

ــر آمــاده شــدن بچــه هــا گذاشــتند. حســاب دی
ــام  ــن انج ــهید در حی ــرادر ش ــود و ب ــن ب ــه روش ــو در خان رادی
ــان  ــه ناگه ــی داد ک ــوش م ــه گ ــاز جمع ــای نم ــه خطبه ه کار، ب
ــز  ــرادر پروی ــد. ب ــد ش ــاری بلن ــدای انفج ــا ص ــن خطبه ه در بی
منقلــب شــد و باخــود گفــت پرویــز شــهید شــد. بعــد از گذشــت 
چنــد ســاعت از نمــاز جمعــه، پرویــز هنــوز بــه منــزل بازنگشــته 
ــران  ــه ته ــش ب ــدا کردن ــرای پی ــا ب ــادر و برادره ــدر   و  م ــود. پ ب
رفتنــد. پرویــز ماشــین پــدرش را در همــان پارکینــگ همیشــگی 
گذاشــته بــود و بــه مســئول پارکینــگ ســپرده بــود: »اگــر مــن 
ــواده  ــل بدهیــد.« خان ــواده ام تحوی ــه خان برنگشــتم ماشــین را ب
ــش  ــدا کردن ــرای پی ــران را ب ــتان های ته ــام بیمارس ــز تم پروی
گشــتند، امــا اثــری از او پیــدا نشــد. شــب از نیمــه گذشــته بــود 
کــه بــه خانــه بازگشــتند و مجــددا صبــح زود بــه ســمت تهــران 
ــی  ــکی قانون ــمت پزش ــه س ــدا ب ــان ابت ــار از هم ــد. این ب رفتن
رفتــه و پیکــر پرویــز را در آنجــا پیــدا کردنــد. پیکــرش، کبــود 

و ســبز شــده بــود. 
قبــل از پرویــز، بــرادرش محمدحســین)رضا( در جبهه هــای 
جنــگ بــه شــهادت رســیده بــود. حــاال فرزنــد دوم خانــواده بــه 
شــهادت رســیده و پــدر و مــادر بــا پیکــر بی جــان پرویــز مواجــه 
می شــدند. بــا دیــدن ایــن صحنــه مــادرش ســجده شــکر کــرد 
و  گفــت: »مــن کــم نمــی آورم و پــای ایــن انقــالب ایســتاده ام.«  

 عوامل ترور
ــه  ــران س ــه دانشــگاه ته ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمب گ ــل ت عوام
نفــر بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام 

شــدند. 
نظر خانواده شهید درباره منافقین

 برادر شهید
ــه را  ــروم جامع ــر مح ــه قش ــه اش ب ــت توج ــچ  وق ــرادرم هی ب
آشــکارا بازگــو نکــرد و دنبــال ایــن نبــود کــه بســیجی بودنــش را 
بــه نمایــش بگــذارد. پرویــز بســیجی مخلــص بــود و در ســکوت 
بــه کارهایــی می پرداخــت کــه در خدمــت بــه مــردم مؤثــر بــود 
ــن  ــرد. م ــالب اســالمی کمــک می  ک ــداف انق ــه پیشــبرد اه و ب
کــه بــرادرش بــودم از خیلــی از کارهایــش مطلــع نبــودم و بعــد 
ــر از شــهادت  ــرادرم حقــش کم ت از شــهادتش متوجــه شــدم. ب
نبــود. چــه کســی فکــر می کــرد پرویــز در مکانــی پاداشــش را 
از خداونــد دریافــت کنــد کــه حقــش بوده اســت در آنجــا درس 
ــف  ــروم و ضعی ــر مح ــه قش ــه ب ــرای توج ــط ب ــا فق ــد؛ ام بخوان
ــرادرم  ــرود ب ــرای ادامــه تحصیــل ب ــه شــهر دیگــری ب جامعــه ب
بــه جــای مــدرک دنیایــی مــدرک شــهادتش را دریافــت کــرد و 

چــه مدرکــی باالتــر از شــهادت؟
تنهــا مطلبــی کــه می شــود بــه منافقیــن و عامــالن ایــن 
جنایــات گفــت ایــن اســت کــه »بـِـَأِيّ َذنــٍب ُقِتلَــْت؟« منافقیــن 
ــی  ــتند؟ در صورت ــجاع هس ــر و ش ــی دلی ــد خیل ــر می کنن فک
کــه آن فــرش آغشــته شــده بــه مــواد منفجــره را اگــر بــه یــک 
ــا  ــد. اینه ــر می آم ــن کار ب ــس ای ــد از پ ــم می دادن ــرزن ه پی
اســم خودشــان را »مجاهــد« گذاشــته اند امــا جهــاد ایــن اســت 
کــه بیایــی و رو در رو بجنگــی! نــه آنکــه بــروی و پشــت اســتکبار 
ــد:  ــی پنهــان شــوی. همانطورکــه امام خمینــی)ره( فرمودن جهان
ــای ســیاه و  ــن کف ه ــد.« منافقی ــم بدترن ــار ه ــن از کف »منافقی
ــد  ــد و بای ــالمی بودن ــالب اس ــه زالل انق ــای رودخان ناخالصی ه
ــه  ــانی ک ــعادت آن کس ــه س ــوش ب ــدند. خ ــه می ش دور ریخت
ــر  ــا آخــر نیــز از قطــار پُ از اول ســوار قطــار انقــالب شــدند و ت

ــوند.  ــاده نمی ش ــالمی پی ــالب اس ــرعت انق س
خاطرات

 عبور از پست دفاع او محال بود
ــال  ــت. فوتب ــه ورزش می پرداخ ــش را ب ــات فراغت ــرادرم اوق ب
ــود. در  ــه  اش ب ــورد عالق ــای م ــازی از ورزش ه ــه و بدنس و کارات
ــو  ــز عض ــال نی ــت و در فوتب ــد داش ــد کمربن ــه چن ورزش کارات
ــاع می ایســتاد.  ــرا در پســت دف ــه اکث ــود ک ــرج ب ــم در ک دو تی
دوســتانش می گفتنــد: »پرویــز آنقــدر بــازی اش خــوب بــود کــه 

ــود.«  ــاع او محــال ب رد شــدن از پســت دف



 ورزشکار ِجوانمرد10
 هــر زمــان کــه قــرار بــود بــرای فوتبــال بــه 
ورزشــگاه برونــد، حواســش بــه دوســتانی کــه 
وضــع مالــی خوبــی نداشــتند، بــود و هزینــه 
ــرد  ــت می ک ــودش پرداخ ــا را خ ــت آنه رفت و برگش
ــت  ــرض اس ــورت ق ــه ص ــت ب ــا می گف ــه آنه و ب
ــف  ــتانش تعری ــی از دوس ــوند. یک ــت نش ــا ناراح ت
ــه  ــم ب ــا ه ــه ب ــالهایی ک ــام آن س ــرد در تم می ک
بــرای  هیچ وقــت  می پرداختیــم،  فوتبــال  ورزش 
ــز  ــه پروی ــدم. همیش ــش نخری ــال کف ــازی فوتب ب

می کــرد. تهیــه  را  کفش هایــم 
 شیرهای سهمیه بندی

آن زمــان  شــیرهای مصرفــی ســهمیه ای و کــم بــود 
ــه شــیر در صــف می ایســتادند.  ــرای تهی ــردم ب و م
پــدرم یــک مغــازه کوچــک داشــت. هــر زمــان کــه 
ــازه  ــه مغ ــه ب ــهمیه بندی را از کارخان ــیرهای س ش
ماشــینش  عقــب  صنــدوق  پرویــز  می آوردنــد، 
ــه  ــرادی ک ــرای آن اف ــرد و ب ــیر می ک ــر از ش را پُ
ــی  ــع مال ــد و وض ــیرخوار دارن ــه ش ــت بچ می دانس

ــرد.  ــد، می ب ــبی ندارن مناس
 در آمریکا؛ عشق به امام )ره(

زمانــی کــه پرویــز بــرای ادامــه تحصیــل بــه آمریــکا 
ــران  ــود. در ای ــروز نشــده ب ــوز انقــالب پی ــت هن رف
نگهــداری عکــس امام خمینــی)ره( جــرم محســوب 
از  کــه  عکس هایــی  در  بــرادرم  امــا  می شــد؛ 
عکــس  طــوری  همیشــه  می فرســتاد،  آمریــکا 
ــه  ــی)ره( را ک ــام خمین ــر ام ــه تصوی ــت ک می گرف
روی دیــوار نصــب کــرده بــود، در کادر باشــد؛ حتــی 
ــران و  ــه ای ــش را ب ــق و ارادت ــم عش ــکا ه در آمری

ــود. ــداده ب ــت ن ــی)ره( از دس امام خمین

 سرباز صفر
پــس از بازگشــت از آمریــکا و دریافــت مــدرک 
دیپلــم، تصمیــم گرفــت قبــل از دانشــگاه بــه 
ــر  ــن و دیگ ــان م ــرود. آن زم ــربازی ب ــت س خدم
برادرانــم در نهادهــای مختلفــی مشــغول کار بودیــم 

کــه  کنیــم  کاری  می توانســتیم  راحتــی  بــه  و 
ــکان  ــا در م ــان و ی ــاد خودم ــربازی اش را در نه س
بهتــری بگذرانــد؛ امــا پرویــز هیچ وقــت دلــش 
نمی خواســت بــرای راحتــی در کارهایــش، از پارتــی 
ــربازی اش را  ــد س ــت می خواه ــد. گف ــتفاده کن اس
ــه او را  ــی ک ــر و در مکان ــرباز صف ــورت س ــه ص ب

بگذرانــد.  نمی شناســند، 
 کتابهای ماندگار

پرویــز بــا توجــه بــه رتبــه ای کــه در کنکــور کســب 
ــگاه  ــت در دانش ــه می توانس ــا آنک ــود و ب ــرده ب ک
تحصیــل  ادامــه  بــرای  بخوانــد،  درس  تهــران 
از  زمــان  هــر  رفــت.  سیستان وبلوچســتان  بــه 
ــه  ــرا ب ــد م ــران می آم ــه ته ــتان ب سیستان و بلوچس
ــد  ــاب، چن ــازار کت ــرد و در ب ــران می ب ــگاه ته دانش
ــرد. مــن گمــان  ــه می ک ــاب تهی ــزرگ کت ــن ب کارت
می کــردم کتابهــا را بــرای خــودش می خواهــد؛ امــا 
بعــد از شــهادتش کــه مســئولین دانشــگاه و بســیج 
ــد، گفتنــد  ــه تهــران آمــده بودن و انجمن اســالمی ب
ــرای دانشــگاه خریده اســت  ــز ب ــه پروی ــی ک کتابهای
ــی  ــه خصــوص آنهای ــورد اســتفاده دانشــجویان ب م
ــا  ــت. آنه ــرار گرف ــتند، ق ــد نداش ــوان خری ــه ت ک
ــز را از دانشــگاه  ــای پروی ــد کتابه درخواســت کردن
پــس نگیریــم. بــا اطــالع از ایــن موضــوع، آن کتابهــا 

ــد.  ــی مان ــتان باق ــگاه سیستان و بلوچس در دانش
 حرمت پدر و مادر

پرویــز احتــرام خاصــی بــرای پــدر و مــادر قائــل بود. 
طــوری کــه مــن هیــچ  وقــت ندیــدم در حضــور پدر 
و مــادر دراز کشــیده باشــد. در عیــن شــوخ طبعی و 
رفتارهــای شــادش در خانــه، احتــرام زیــادی بــرای 
ــا را  ــن حرمت ه ــد. همچنی ــل می ش ــا قائ بزرگتره
ــا  ــرد و از آنه ــظ می ک ــرم حف ــا نامح ــورد ب در برخ

ــرد.  ــی نمی ک تخط
 دست رد به دنیا

ــرهایش  ــدام از پس ــر ک ــان ازدواج ه ــدرم در زم پ
معمــوال ماشــینی را هدیــه مــی داد. وقتــی بــه ایــن 
ــد  ــن زودی قص ــه ای ــز ب ــه پروی ــید ک ــه رس نتیج
ازدواج نــدارد، ماشــینی برایــش خریــد و کلیــدش را 
بــه او داد؛ امــا پرویــز اصــال در ایــن وادی هــا نبــود 
ــن  ــه همی ــه  ای نداشــت، ب ــا عالق ــن چیزه ــه ای و ب
ــاع کــرد.  جهــت به راحتــی از گرفتــن ماشــین امتن

  دارا؛ اما قانع
لباســهایی  می توانســت  آنکــه  بــا  بــرادرم 
بَِرنــد  امروزی هــا  قــول  بــه  و  گران قیمــت 
ــه  ــت ک ــدان می رف ــازاری در زاه ــه ب ــا ب ــرد؛ ام  بخ
ــش را از  ــت و لباس های ــها را داش ــن لباس ارزان تری

ــرد. ــداری می ک ــا خری آنج
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شهیدذکریا قورچی بیگی



 کودکی و نوجوانی12
ــفند131۸  ــی در 10اس ــا قورچی بیگ ــهید ذکری ش
ــواده  ــر خان ــک پس ــد. او ت ــا آم ــن به دنی در تنکاب
ــیار  ــادرش بس ــدر و م ــت. پ ــر داش ــود و ۴ خواه ب
ــغل  ــه ش ــدرش ب ــد. پ ــان بودن ــا ایم ــن و ب مدتی
ــه دار  ــادرش خان ــود و م ــغول ب ــی مش ــج  فروش برن
بــود. ذکریــا فــردی بســیار آرام و متیــن بــود. همــه 
رفتارهایــش مبتنــی بــر وقــار و متانــت بــود. مــادر  
ــت  ــیار دوس ــا را بس ــش، ذکری ــدر و خواهرهای و پ
ــد. تحصیالتــش را  ــه او محبــت می کردن داشــته و ب
در زادگاهــش گذرانــد و پــس از دریافــت دیپلــم بــه 
ــغول  ــی مش ــج فروش ــازه برن ــدرش در مغ ــراه پ هم

ــه کار شــد.  ب
 جوانی، ازدواج و فعالیت ها

ــه  ــم ب ــه تصمی ــود ک ــاله ب ــال 13۴۴، ۲6 س در س
از خــودش  ازدواج گرفــت. همســرش دو ســال 
ــد  ــا در شهســوار متول ــود و ماننــد ذکری کوچکتــر ب
ــا هــم  ــدران آنهــا هــر دو کاســب و ب ــود. پ شــده ب
ــل  ــک مح ــواده در ی ــر دو خان ــد. ه ــت بودن دوس
را  ذکریــا  کــه  همســرش  می کردنــد.  زندگــی 
بــا  می دانســت،  مالک هایــش  همــه  صاحــب 
او ازدواج کــرد. بعــد از ازدواج چنــد ســالی را در 
ــی  ــهید زندگ ــادر ش ــدر و م ــزل پ ــن و در من تنکاب
ــج فروشــی  ــا همچنــان در مغــازه برن ــد. ذکری کردن
ــا  ــن کار ب ــا ای ــود؛ ام ــه کار ب ــغول ب ــدرش مش پ
روحیاتــش همخوانــی نداشــت. وقتــی یکــی از 
ــم در  ــدرک دیپل ــا م ــد او ب ــه ش ــتانش متوج دوس
ــد، گفــت: »حیــف اســت  ــج فروشــی کار می کن برن
ــه  ــا ایــن مــدرک در اینجــا کار کنــی.« ب کــه تــو ب
همیــن ســبب بــا راهنمایی هــای او ذکریــا در ســال 
13۴۸ بــه همــراه همســر و دو فرزنــدش عــازم 
تهــران شــد و در بانــک ملــت شــعبه دانشــگاه 

ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــران مش ته
ــود  ــر ب ــه پس ــومش ک ــد س ــال 13۵1 فرزن در س
ــک  ــابداری بان ــمت حس ــا در قس ــد. ذکری ــا آم بدنی
مشــغول بــه کار بــود. خیلــی مســئولیت پذیر بــود و 

اهتمــام ویــژه ای بــه کســب روزی حــالل می کــرد. 
بــه همیــن دلیــل همیشــه صبح هــا زودتــر از 
ــا  ــد و ت ــر می ش ــل کارش حاض ــاعت کار در مح س
ــا تقســیم  ــرای آنه ــا را ب ــراد برســند، کاره ــه اف بقی

می کــرد.
در  انقــالب  پیــروزی  از  پیــش  ســالهای  در 
ظالــم  رژیــم  علیــه  تظاهــرات  و  راهپیمایی هــا 
ــردم  ــر م ــد دیگ ــرد و مانن ــرکت می ک ــوی ش پهل
در پشــت بام خانــه بانــگ اهلل اکبــر ســر می داد. 
متقیــان  مــوالی  شــیفته  و  عاشــق   ذکریــا 
ــی )ره(  ــام  خمین ــود و ام ــب )ع( ب ــن  ابی طال علی ب
را آینــه ای از صفــات ذات خداونــدی می دیــد و 
ــام   ــه مکتــب و نهضــت ام ــری ب ارادت وصــف ناپذی
ــه از  ــه همیش ــه  طوری ک ــت. ب ــی )ره( داش خمین
رژیــم پهلــوی و متعلقاتــش ابــراز بیــزاری می کــرد. 
او ســالها به طــور پنهانــی رســاله امــام  خمینــی )ره( 
ــس  ــرد. پ ــه می ک ــه داری و مطالع ــزل نگ را در من
از پیــروزی انقــالب اســالمی، عــالوه بــر کار در 
ــل  ــالمی مح ــن اس ــت در انجم ــه عضوی ــک، ب بان
کارش درآمــد. بســیار پرمشــغله بــود؛ امــا هــر 
ــرد،  ــدا می ک ــی پی ــن فرصت ــه کوچکتری ــان ک زم
ــی  ــن جنگ ــادت مجروحی ــرای عی ــش ب ــا همکاران ب
ــاز اول   ــه نم ــا ب ــت. ذکری ــتان ها می رف ــه بیمارس ب
وقــت و نمــاز جمعــه توجــه خاصــی می کــرد و ایــن 
دو را ســنگر پشــتیبانی از اســالم و انقــالب  اســالمی 
می دانســت، تــا آنکــه عشــق بــه نمــاز، او را بــه ســر 

ــی رســاند.  ــزل معشــوق اصل من
 نحوه شهادت

بــرای ذکریــا نمــاز اول وقــت اهمیــت زیــادی 
داشــت تــا جایــی کــه در بانــک نیــز بــا همکارانــش 
از  قبــل  شــب  می کــرد.  برپــا  نمازجماعــت 
کرده اســت  اعــالم  »صــدام  گفــت:  شــهادتش، 
می خواهــد نمــاز جمعــه را بمبــاران کنــد.« بچه هــا 
ــه  ــه ب ــن هفت ــد ای ــد، گفتن ــران شــده بودن ــه نگ ک
ــچ  ــدام هی ــت: »ص ــا او گف ــرود؛ ام ــه ن ــاز جمع نم
ــط  ــه فق ــی ک ــد.« از آنجای ــد بکن ــی نمی توان غلط
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ــا  ــود، همســرش پرده ه ــده ب ــوروز باقی مان ــد ن ــا عی ــد روز ت چن
را بــرای شست وشــو بــاز کــرده و ممکــن بــود نــور خانــه 
ــد. آن  ــاران کن ــرده و بمب هواپیمــای صــدام را متوجــه خــود ک
روزهــا نیــز مرتــب بمبــاران هوایــی صــدام بــود و وضعیــت قرمــز 
می شــد. ذکریــا فــردی بســیار آرام بــود، بــه  طــوری  کــه هیــچ  
ــال  ــب ح ــا آن ش ــود؛ ام ــده ب ــش را ندی ــی عصبانیت ــت کس وق
ــر  ــته ای؟ مگ ــا را شس ــرا پرده ه ــت: »چ ــت. گف ــانی داش پریش
ــر  ــال مگ ــد؟ اص ــهدا را می آورن ــر ش ــدام پیک ــه م ــی ک نمی  بین
ــه  ــه تکانــی می کنــی؟ ب مــا امســال عیــد داریــم کــه شــما خان
جــای خانــه تکانــی بــه خانــه شــهدا برویــد و بــه خانواده  هــای 
آنهــا دلــداری بدهیــد.« همســر ذکریــا وقتــی دیــد کــه او خیلــی 
ــا  ــرد ت ــرده خیــس را نصــب ک ناراحــت شــده اســت مجــددا پ
شــاید نگرانــی اش از بمبــاران هوایــی صــدام برطــرف شــود؛ امــا 

ــود.  ــا نب ــرای اینه ــش ب اصــال آشــفتگی حال
ذکریــا صبــح ۲۴اســفند1363 بــا دوســتانش قــرار گذاشــته بــود 
تــا قبــل از نمــاز جمعــه بــه عیــادت مجروحیــن جنــگ برونــد. 
ــا آن مشــغله کاری، هــر زمــان  ــود و ب ایــن کار همیشــگی اش ب
کــه کوچکتریــن فرصتــی پیــدا می کــرد بــه عیــادت مجروحیــن 
ــاز  ــه نم ــروز ب ــت ام ــه او گف ــرش ب ــت. همس ــی می رف جنگ
جمعــه نــرود؛ امــا ذکریــا گفــت: »]صدامیــان[ کــور خوانده انــد 
ــه را  ــد.« بعــد از آنکــه صبحان ــد نمــاز جمعــه را بزنن کــه بتوانن
صــرف کــرد، آمــاده شــد کــه بــرود. جلــوی در حیــاط ایســتاده 
ــت،  ــپزخانه می رف ــه آش ــاق ب ــرش از ات ــه همس ــار ک ــود. هر ب ب
ــد  ــد از چن ــظ شــما.« همســرش بع ــم، خداحاف می گفــت: »خان
ــی  ــار خداحافظ ــرا چند ب ــت چ ــه او گف ــی ب ــه خداحافظ مرتب
می کنــی؟ ذکریــا گفــت: »خداحافظــی کــه بــد نیســت. بــا ایــن 

ــت.  ــق.« و رف ــی اجــل ِ معل ــران یعن ــرایط ته ــا، ش بمباران ه
ــاز  ــرای نم ــراه او ب ــه هم ــوال ب ــز معم ــش نی ــر و فرزندان همس
جمعــه می رفتنــد؛ امــا آن روز همســرش مشــغول خانــه تکانــی 
ــغول  ــتند و مش ــوم داش ــث س ــان ثل ــز امتح ــا نی ــود و بچه ه ب
ــاز  ــزاری نم ــل برگ ــا مح ــا ت ــه آنه ــد. خان ــدن بودن درس خوان
جمعــه فاصلــه زیــادی داشــت ولــی ناگهــان صــدای وحشــتناک 
کردنــد  گمــان  بچه هــا  رســید.  گوش  شــان  بــه  انفجــاری 
ــد. دودی  ــه ســمت پشــت بام دویدن ــی اســت و ب ــاران هوای بمب
ــال  ــا اص ــد؛ ام ــاهده می ش ــود، مش ــده ب ــد ش ــار بلن ــه از انفج ک
ــده  ــر ش ــد. بعد ازظه ــران باش ــگاه ته ــد دانش ــان نمی کردن گم
بــود و ذکریــا بــه خانــه بازنگشــته بــود. کــم کــم خبرهایــی بــه 
گــوش رســید کــه در نمــاز جمعــه بمــب گذاشــته اند و تعــدادی 
ــتن  ــان و بازنگش ــت زم ــا گذش ــده اند. ب ــروح ش ــهید و مج ش
ذکریــا، آرامــش نیــز از خانــه رخــت بربســت. اقــوام و بســتگان 
ــه دنبالــش گشــتند؛ امــا در  جمــع شــدند و در بیمارســتان ها ب
نهایــت ذکریــا را در حالــی کــه بدنــش از کمــر بــه پاییــن کامــال 

ــد.  ــدا کردن ــود، پی متالشــی شــده ب
 عوامل ترور

عوامــل تــرور بمبگــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند.

نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین
 همسر شهید

ــی  ــد: »موکت ــد، می گفتن ــتگیر کردن ــه دس ــرور را ک ــل ت عوام
ــا همراهــی چنــد  ــود، ب ــه مــواد منفجــره آغشــته شــده ب کــه ب
ــل داد  ــت را آورد و تحوی ــر موک ــک نف ــید. ی ــا رس ــه م ــر ب نف
ــالن  ــران ف ــه دانشــگاه ته ــت ب ــن موک ــردن ای ــت ب ــت باب و گف
ــن  ــاز په ــای نم ــم آن را در صف ه ــا ه ــد. م ــول می ده ــغ پ مبل
کردیــم. بــه مــا گفتــه بودنــد نگــران نباشــید ایــن کار بــه گــردن 
ــا  ــم در راه اســت. م ــی ه ــاران هوای ــد، موشــک ب ــما نمی افت ش
ــان کــم  ــی چــون تعدادم ــم ول ــن موکــت را پهــن کردی هــم ای
ــداد  ــه تع ــن موکــت ک ــزاران پرســیدند ای ــود بعضــی از نمازگ ب
ــه مــا  ــرای آنکــه ب ــر روی آن بنشــینند. ب بیشــتری می تواننــد ب
ــری  ــکان دیگ ــم و در م ــا کردی ــت را جا به ج ــد موک ــک نکنن ش
ــن از دانشــگاه  ــه وضــو گرفت ــه بهان ــد از آن ب ــم. بع ــن کردی په
ــدای  ــه ص ــم ک ــار می خردی ــی ناه ــم و در چلوکباب ــرون رفتی بی
 انفجــار را شــنیدیم و خیالمــان راحــت شــد کــه کارمــان را انجام

 داده ایم.  
 دختر شهید

کار منافقیــن بــه هیــچ وجــه قابــل توجیــه نیســت. پــدر مــن بــه 
ــه  ــود و در تهــران و آن هــم در صفــوف نمــاز ب جبهــه نرفتــه ب
ــای  ــن و گروهک ه ــه منافقی ــی ک ــن کارهای ــید. ای ــهادت رس ش
ــا مــردم نیســت، بلکــه  تروریســتی انجــام می دهنــد دشــمنی ب

دشــمنی بــا دیــن و نمــاز و حضــرت رســول)ص( اســت. 
چنــد مــاه بعــد از آن حادثــه عوامــل تــرور را دســتگیر کردنــد 
ــهید  ــه 1۴ ش ــد ک ــان بدانن ــا سرکرده هایش ــدند؛ ام ــدام ش و اع
ــدرم تــک  ــه نبــود. پ ــن حادث نمــاز جمعــه تنهــا صدمه هــای ای
پســر خانــواده بــود و بعــد از شــهادتش عمــر مادربزرگــم حتــی 
ــال  ــه دو س ــز ب ــم نی ــید و پدربزرگ ــرش نرس ــالگرد پس ــه س ب
ــزرگ و پدربزرگــم پسرشــان  ــا رفتنــد. مادرب نرســید کــه از دنی
را عاشــقانه دوســت داشــتند و عــالوه بــر مــا آنهــا نیــز صدمــات 

ــادی را متحمــل شــدند.  زی
خاطرات

 با او، تنهایی معنی نداشت
ــه  ــود ک ــرد ب ــر به ف ــدر منحص ــرم آنق ــار همس ــالق و رفت اخ
وقتــی بــرای زندگــی بــه تهــران آمدیــم، او برایــم جــای مــادر، 



ــود. اخــالق و 14 ــر کــرده ب ــرادر را پُ ــدر، خواهــر و ب پ
ــزد  خصوصیاتــش در فامیــل و دوســت و آشــنا زبان
ــالء  ــاس خ ــت احس ــارش هیچ وق ــن در کن ــود. م ب
ــا هــم ماننــد دو رفیــق بودیــم. مــن  نمی کــردم و ب
ــتش  ــدر زود از دس ــه اینق ــتم ک ــش را نداش لیاقت

دادم.
 از مقرارات زمان شاه بیزار بود

زمانــی کــه بــه تهــران آمــده بودیــم هنــوز انقــالب 
نشــده بــود. در آن ســالها کارمنــدان موظــف بودنــد 
ــد؛  ــراوات ببندن ــد و ک ــغ بزنن ــا تی محاسنشــان را ب
امــا همســرم هــر زمــان کــه از محــل کارش بیــرون 
می آمــد کــراوات را بــاز می کــرد و در جیبــش 
می خواهنــد  »کــی  می گفــت:  می گذاشــت، 
ــه  ــی ک ــد؟« زمان ــا بگیرن ــرافکندگی را از م ــن س ای
ــا هــم جمــع شــد و گفــت:  انقــالب شــد کراوات ه
»راحــت شــدم. اصــال کــراوات بســتن چــه معنــی 

می دهد؟«  
 اول صبح؛ وصف موال علی )ع(

ــد،  ــدار می ش ــاز بی ــرای نم ــه ب ــی ک ــا زمان صبح ه
رادیــو را روشــن می کــرد و شــعر زورخانــه ای را کــه 
ــود را گــوش می کــرد و  در وصــف مــوال علــی)ع( ب
می گفــت: »اول صبــح وقتــی وصــف مــوال علــی)ع( 
ــول روز  ــر در ط ــد، دیگ ــیده باش ــم رس ــه گوش ب
هرچقــدر غیبــت بشــنوم تاثیــری نــدارد.« صبــح هــا 
بــا صــدای بلنــد، قــرآن می خوانــد. زمانــی کــه بــه 
او می گفتــم بچه هــا خــواب هســتند، می گفــت: 
»اگــر از االن بیــدار نشــوند، پــس کــی می خواهنــد 
ــدن  ــرای نمازخوان ــت ب نمازخــوان شــوند؟« هیچ وق
ــش  ــه نمازهای ــرد. همیش ــم نمی ک ــاعت را تنظی س
ــل  ــرد. در مح ــگ می ک ــجد هماهن ــاز مس ــا نم را ب
کارش نمــاز جماعــت برگــزار می شــد و شــهید بــه 

ــتاد. ــاز می ایس ــش نم ــوان پی عن
 رساله امام خمینی )ره(

پیــروز شــود، رســاله  انقــالب  آنکــه  از  پیــش 
ــای  ــی آق ــود ول ــا ب ــه م ــی )ره( در خان ــام  خمین ام
قورچی بیگــی بــه بچه هــا نشــان نــداده بــود و 
ــک روز یکــی از  ــرد. ی ــه می ک خــودش آن را مطالع
ــه رســاله  ــا در خان بچه هــا متوجــه شــد و گفــت م
ــه  ــت: »بل ــم؟ همســرم گف ــی )ره( داری ــام  خمین ام
رســاله داریــم ولــی ایــن موضــوع را نبایــد در جــای 
دیگــری عنــوان کنــی.« همیشــه بــه همیــن شــکل 

ــود. ــش ب ــودن در بطن ــی ب ــود. انقالب ب
 مسئولیت پذیر و دلسوز

همســرم خیلــی مســئولیت پذیــر بــود. مدتــی بــود 
ــه  ــی را ب ــا پرونده های ــنبه ها و جمعه ه ــه پنج ش ک
ــان  ــود. آن زم ــی آورد و مشــغول کار می ش ــه م خان

ــا  ــد و کاره ــه باش ــه رایان ــود ک ــد االن نب ــا مانن ه
ــر  ــا چشــم، فک ــد ب ــه بای ــود، بلک ــام ش راحــت انج
و دستشــان کار می کردنــد. زمانــی کــه بــه او 
ــه  ــا زن و بچ ــت: »اینه ــردم، می گف ــراض می ک اعت
دارنــد و گرفتــار هســتند و یــا در کارشــان ضعیــف 
ــه از  ــم وگرن ــان کن ــم کمک ش ــتند. می خواه هس

ــوند.«  ــراج می ش ــعبه اخ ش
 این انارها برای من حرام است

از آنجایــی کــه همیشــه در انجــام کارهــا بــه 
ــدد  ــز در ص ــا نی ــرد، آنه ــک می ک ــش کم همکاران
بودنــد کــه بــه طریقــی جبــران کننــد ولــی 
ــک  ــا ی ــرم ب ــک روز همس ــت. ی ــهید نمی پذیرف ش
صنــدوق انــار بــه خانــه آمــد. وقتــی علــت را جویــا 
شــدم،گفت: »یکــی از همکارانــم بــدون آنکــه بدانــم 
ــه گمــان  ــه گرفــت. مــن هــم ب ــول مردان از مــن ق
ــا  ــول دادم؛ ام ــه او ق ــد، ب ــه مرخصــی می خواه آنک
بعــد متوجــه شــدم کــه یــک صنــدوق انــار از یــزد 
ــه  ــش را ک ــران کارهای ــا جب ــت ت ــم آورده اس برای
انجــام داده ام، بشــود. مــن چــون قــول مردانــه دادم 
ــون  ــو مدی ــی ت ــم. ول ــت پذیرفت ــن جه ــه همی ب
ــه  ــا را ب ــن اناره ــه از ای ــک دان ــر ی ــن هســتی اگ م
ــا  ــت؛ ام ــرام اس ــن ح ــرای م ــا ب ــی. اینه ــن بده م
بــرای شــما خوردنــش اشــکال نــدارد.« آقــای 
قورچی بیگــی حتــی بــه دانــه ای از انارهــا لــب نــزد. 

 کارمند نمونه 

ــام  ــک انج ــه در بان ــی ک ــطه کار و تالش ــه واس ب
ــک ســال در مراســمی  ــل از انقــالب، ی مــی داد، قب
کــه بانــک برگــزار کــرده بــود او را به عنــوان 
کارمنــد نمونــه انتخــاب کردنــد و هدیــه ای ارزنــده 
ــه  ــه را ب ــرم آن هدی ــا همس ــد؛ ام ــش کردن تقدیم
مــن داد، گفــت: »چــون روزهــای تعطیــل کمتــر در 
ــرای شــما اســت.« ــن ب ــودم، ای ــواده ب خدمــت خان

 روزی حالل 
ــرد.  ــه می ک ــی توج ــرام خیل ــالل و ح ــه روزی ح ب
زمانــی کــه پســر کوچکتــرم را بــاردار بــودم، 
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ــت و  ــه دوس ــی ک ــرد، از غذای ــه می ک ــن توصی ــه م ــه ب همیش
ــور.  ــبه دارد، نخ ــان ش ــم درآمدش ــه می دانی ــی ک ــنا و اقوام آش
ــان حــالل مــی آورم. بگــذار ایــن  می گفــت: »مــن یــک تکــه ن
بچــه هــم غــذای ســالم بخــورد تــا ســالم تربیــت شــود.« مــدام 
ــن  ــا م ــت: »خدای ــرد و می گف ــر می ک ــا فک ــت بچه ه ــه تربی ب
بچه هایــم را در تهــران آورده ام. خــوب باشــند اهــل درس و 

ــوند.« ــی ش زندگ
 بانک مدیون شهید است

آخــر مــاه کــه می شــد،  عــالوه بــر آن زمان هایــی کــه در خانــه 
ــورت  ــه ص ــاعتی را ب ــداد س ــه تع ــود، همیش ــه کار ب مشــغول ب
اضافــه کار داشــت. بــه او می گفتــم خــب بــرو و از رئیــس بانــک 
ــه  ــت: »اضاف ــد. می گف ــاء کن ــه کارت را امض ــه اضاف ــواه ک بخ
ــه رئیــس  ــروم ب کار دیگــران را خــودم امضــاء می کنــم، حــاال ب
بگویــم اضافــه کار مــن را امضــاء کنــد؟ نــه. ایــن بــرای مــن بــد 
اســت.« خــدا شــاهد اســت کــه اینهــا هنــوز در کیفــش هســت. 
می گفــت: »بانــک مدیــون مــن هســت؛ امــا مــن مدیــون بانــک 
ــب  ــه منتخ ــد نمون ــوان کارمن ــه  عن ــالها ب ــان س ــتم.« هم نیس

شــده بــود. 
 همیشه دست بوس پدر و مادرش بود

آنقــدر پــدر و مــادر برایــش عزیــز بودنــد کــه همیشــه برایشــان 
چــون عبــدی در نــزد موالیــش بــود و هــر زمــان کــه کوچکترین 
فرصتــی پیــدا می کــرد بــرای دســت بوســی بــه نزدشــان 
ــدند،  ــض می ش ــادرش مری ــا م ــدر ی ــه پ ــی ک ــت. وقت می رف
ــا را  ــن دکتره ــتاد و بهتری ــینه می ایس ــه س ــت ب ــد و دس تمام ق
ــود  ــل ب ــار متقاب ــن رفت ــان ای ــی آورد. در خانواده ش ــان م برایش
ــز و  ــواده اش بســیار عزی ــدر و خان ــادر و پ ــزد م ــز ن و شــهید نی
ــود. آنقــدر کــه بعــد از شــهادت همســرم و  دوســت داشــتنی ب
هنــوز ســالگرد شــهید نشــده بــود، مــادرش از دنیــا رفــت و ســال 

بعــدش نیــز پــدرش از دنیــا رفــت.
 بدون تکیه گاه

ــه  ــان شــهادت همســرم، پســر بزرگــم دیپلمــش را گرفت در زم
بــود، دختــرم 17 ســالش بــود و تــا چهلــم پــدرش اصــال اشــک 
ــود.  ــی ب ــز در کالس اول راهنمای ــم نی ــر کوچک ــت و پس نریخ
ــهادت  ــد از ش ــت بع ــک اس ــون پزش ــه هم اکن ــم ک ــر بزرگ پس
ــدر  ــر چق ــن ه ــت: »م ــگ می شــد و می گف ــدام دلتن ــدرش م پ
کــه درس بخوانــم؛ امــا هیــچ پشــتوانه و تکیــه گاهــی نــدارم.«

 خانواده صمیمی
آنقــدر جمــع خانوادگــی خــوب و گرمــی داشــتیم کــه بچه هایــم 
ــت  ــچ وق ــد. همســرم هی ــن نبودن ــرون رفت ــا بی اصــال اهــل تنه
بچه هــا  بــه  خانــه  از  بیــرون  در  را  تنقــالت  و  خوراکی هــا 
ــد را  ــوان خری ــه ت ــرادی ک ــث حســرت اف ــم باع ــا ه نمــی داد ت
ــواده باشــند.  ــا در جمــع خان ــه بچه ه ــم آنک ــد نشــود و ه ندارن

 به خود عمر طوالنی نمی دید
شــهید قورچی بیگــی اصــال بــه خــودش عمــر طوالنــی نمی دیــد 
و می گفــت: »عمــر آدم کــه بــه 30 ســال رســید دیگــر ســرازیر 
ــش  ــه بچه های ــود ک ــن ب ــش ای ــرود.« آرزوی ــد ب ــود و بای می ش

ــان  ــن ن ــت: »م ــه می گف ــند. همیش ــی برس ــرانجام خوب ــه س ب
حــالل بــه ایــن بچه هــا داده ام.« الحمــداهلل بچــه هــا در مقابــل 

پدرشــان رو ســفید شــدند. 
 قرار همیشگی

تــا چهــار ســال بعــد از شــهادت همســرم هیچ جــا حتــی 
ــر  ــرما ه ــا و س ــاران، گرم ــاد و ب ــم. در ب ــم نرفت ــتان ه شهرس
هفتــه بــر ســر مــزار شــهید می رفتــم. هــر ســال زمــان تحویــل 
ــم و لحظــه ســال تحویــل را در  ســال قالیچــه و ســبزه می بردی
ــا  ــد مگــر کســی ب ــم. همــه می گفتن ــزارش می گذراندی ــار م کن
ُمــرده هــم لحظــه ســال تحویــل را می گذرانــد؟ مــن در جــواب 
ــده اســت و نمــرده اســت.« ۴  آنهــا می گفتــم: »همســر مــن زن
ســال هــر هفتــه ســر مــزارش بــودم تــا آنکــه بعــد از آن ســردرد 

و مریضــی بــه ســراغم آمــد.  
 عمل به وصیت پدر

همســرم خیلــی دوســت داشــت پســر بزرگتــرم پزشــکی بخوانــد. 
ــد  ــول نش ــکی قب ــته پزش ــور رش ــر در کنک ــود اگ ــی گفته ب حت
می فرســتم خــارج تــا پزشــکی بخوانــد. پســر بزرگتــرم در زمــان 
شــهادت پــدرش بــه تازگــی دیپلمــش را گرفتــه بــود. او بــرای 
ــی  ــته زمین شناس ــود و در رش ــده ب ــاد درس نخوان ــور زی کنک
ــته  ــال و نیم رش ــک س ــه ی ــد از آنک ــا بع ــد؛ ام ــول ش ــان قب کرم
ــد، از آن انصــراف داد و گفــت می خواهــد  زمین شناســی را خوان
در رشــته ای کــه پــدرش دوســت داشــته، درس بخوانــد. مجــدد 
ــار در رشــته پزشــکی دانشــگاه  در کنکــور شــرکت کــرد و این ب

تهــران قبــول و موفــق بــه ادامــه تحصیــل شــد.
دختر شهید

 پدر نمونه
دوران کودکــی مــن و برادرانــم بــا پــدرم خیلــی خــوب و عالــی 
ــه ای  ــدون دغدغ ــت و ب ــدی راح ــی کارمن ــک زندگ ــت. ی گذش
ــکالت  ــدام از مش ــدرم هیچ ک ــهادت پ ــان ش ــا زم ــتیم. ت داش
زندگــی را متوجــه نشــده بودیــم. ایشــان نــه تنهــا یــک فرزنــد، 
ــود  ــود، بلکــه یــک انســان فوق العــاده ب همســر و پــدر خوبــی ب
کــه درســت، صادقانــه و ســالم زندگــی کرده بــود. همیشــه خــدا 
ــچ  ــی اش هی ــرم در زندگ ــه نظ ــد و ب ــر می دی ــر و ناظ را حاض
خطایــی مرتکــب نشــد. آدمــی بســیار بــا شــخصیت و باحیــا بــود 
کــه در همــان اولیــن برخــورد مجذوبــش می شــدی. زیــاد اهــل 
ــچ  ــود و در هی ــود بلکــه بیشــتر اهــل شــنیدن ب حــرف زدن نب
جمعــی از پــدرم حــرف بی ربــط ندیــدم. روحیــه آرام و باوقــاری 
داشــت. خیلــی اهــل خانــواده بــود و در هــر وقــت فرصتــی پیــدا 
مــی کــرد مــا را بــه شــمال و منــزل پــدر و مــادرش مــی بــرد. 

 صبح ها؛با صوت قرآن پدر
ــفارش  ــم را س ــن و برادرهای ــه م ــئله ای ک ــا مس ــه تنه ــدرم ب پ
می کــرد، نمــاز بــود. صبح هــا همیشــه بــا صــدای نمــاز و قــرآن 
ــدرم از خــواب بیــدار می شــدم. صــوت تالوتشــان همــواره در  پ
گوشــم هســت و هیچ وقــت بــه یــاد نــدارم بــدون خوانــدن قــرآن 
ــدارم حتــی یــک روز از  ــاد ن ــه ی ــه خــارج شــده باشــد. ب از خان
ــا آن  ــا بچه ه ــه باشــند. در ذهــن م ــی را روزه نگرفت ــاه رمضان م



ســفره های ســحر و افطارهــای مــاه رمضــان کــه بــا 16
حضــور پــدرم بــود بســیار خاطره انگیــر نقــش بســته 
اســت. بــرای پــدرم آنقــدر مســئله دیــن و مذهــب 
حائــز اهمیــت بــود کــه اگــر متوجــه می شــد 
کســی بــا دیــن میانــه ای نــدارد، خیلــی محترمانــه 

ــرد. ــگ می ک ــم رن ــرد ک ــا آن ف رابطــه اش را ب
 پوشیدن چادر

ــد و باایمــان  ــا آنکــه خــودش بســیار معقت ــدرم ب پ
بــود، هیچ وقــت در موضوعــی بــه مــا بچه هــا 
ســخت نمی گرفــت. مــن تــا ســوم راهنمایــی چــادر 
ــا پنجــم ابتدایــی روســری  نمــی پوشــیدم حتــی ت
پوشــیدن برایــم ســخت بــود. اول راهنمایــی بــودم 
کــه انقــالب شــد. ســال ســوم راهنمایــی خــودم بــه 
ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد چــادر بپوشــم. پــدرم 
از ایــن موضــوع خیلــی خوشــحال شــد. چــون 
خیلــی اهــل حیــا بــود و از اینکــه مــن خــودم بــه 
ایــن نتیجــه رســیده بــودم بســیار خوشــحال بــود. 

 غسل شهادت با اشک چشم 
ــوال  ــا معم ــد م ــف می کردن ــدرم تعری ــای پ همکاره
و  بیمارســتان ها  در  مجروحیــن  عیــادت  بــه 
شــهید  روز  آن  ولــی  می رفتیــم  آسایشــگاه ها 
قورچی بیگــی بــا دیــدن مجروحیــن آنقــدر منقلــب 
ــا آن  ــی ب ــه گوی ــت ک ــک می ریخ ــده  بود و اش ش
اشــک ها غســل کــرده  و پــاک شده باشــد. بــه 
ــته  ــت و خس ــوب نیس ــت خ ــما حال ــم، ش او گفتی
ــد؛  ــه نروی ــاز جمع ــه نم ــه را ب ــن هفت ــتید. ای هس
امــا ایشــان پاســخ داد: »امــروز نمــاز جمعــه واجــب 

ــم.« ــاز بخوان ــروم نم ــد ب ــن بای ــت و م اس
 تحصیل در محل شهادت پدر

بعــد از شــهادت پــدرم مــن بــرای ادامــه تحصیل در 
دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــدم. آن روزهــا وقتــی 
ــم  ــی برای ــدم خیل ــدرم را می دی ــه شــهادت پ صحن
ســخت می گذشــت. مســئول گروهمــان وقتــی 
متوجــه شــد کــه مــن دختــر شــهید نمــاز جمعــه 
هســتم، برایــم تعریــف کــرد: »آنقــدر وســعت 
ــه  ــردای آن روز ب ــی ف ــه وقت ــود ک ــاد ب ــه زی حادث
دانشــگاه رفتیــم، هنــوز تکه هــای گوشــت بــه 
درخت هــا آویــزان بــود.« برایــم خیلــی ســخت بــود 
ــهادت  ــه ش ــدرم ب ــه پ ــم ک ــی درس بخوان در مکان
ــا  ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــا ای ــت؛ ام ــیده اس رس
ــن  ــد. ای ــش یاب ــئولیتم افزای ــد و مس ــاس تعه احس
ســالها کــه تاریــخ را درس می دهــم، زمانــی کــه بــه 
ــب می شــوم.  ــا منقل ــا می رســیم واقع بخــش تروره
ــودم  ــام وج ــا تم ــخ را ب ــالها تاری ــن س ــام ای در تم
درس داده ام چــون مــن نیــز درد کشــیده ایــن 

ــتم. ــه هس ــای ناجوانمران تروره

 زندگی و شهادت؛ سعادت و آبرو 
ــم  ــا برای ــود؛ ام ــاه ب ــدرم هرچنــد کوت ــا پ زندگــی ب
ســعادت بــود و بعــد از شــهادتش نیــز برایــم آبــرو 
بــود. مــن هر چه کــه دارم از ایشــان دارم و همیشــه 
ــا  ــم و ب ــاس می کن ــی ام احس حضــورش را در زندگ
ــح  ــن آن روز صب ــدر م ــم. پ ــی می کن ــدرم زندگ پ
حــال و هــوای خــودش را داشــت و مطمئــن هســتم 
انتخــاب شــده بــود. چــون بــه نظــر مــن آدم بایــد 
ســعادت داشــته باشــد تــا چنیــن مرگــی نصیبــش 
ــن)ع(  ــیفته امیرالمومنی ــق و ش ــدرم عاش ــود. پ ش
ــه زندگــی کــرد. بســیار  ــک عمــر صادقان ــود. او ی ب
ــد  ــم مانن ــر ه ــود و در آخ ــناس ب ــن و خداش موم
ــوع  ــن ن ــید. ای ــهادت رس ــه ش ــاز ب ــش در نم موالی

ــود.  ــی نمی ش ــر کس ــب ه ــرگ نصی م
 حضور روحانی پدر

در همــه زندگــی یــک فــرد، بــودن پــدر خیلــی مهم 
ــخت ترین  ــدرم س ــهادت پ ــد از ش ــی بع ــت ول اس
لحظــه ای را کــه گذرانــدم، روز عروســی ام بــود. 
ــرای  ــه ب ــن، بلک ــرای م ــا ب ــه تنه ــم ن ــر می کن فک
خانــواده ام نیــز بســیار ســخت گذشــت. در آن 
ــاس  ــتر احس ــدر بیش ــی پ ــودن فیزیک ــا نب لحظه ه
ــی ایشــان را همیشــه  ــا حضــور روحان می شــود؛ ام
در زندگــی داریــم و کمک هایــش را می بینیــم.
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شهید رجبعلی تلیکانی



 کودکی و نوجوانی18
در  ۲0اســفند1319  تلیکانــی  رجبعلــی  شــهید 
ــان  ــد. در زم ــا آم ــدران به دنی ــتان مازن ــن اس تنکاب
ــد از آن  ــت داد و بع ــز از دس ــادرش را نی ــد، م تول
ــدر  ــر مهــر پ ــی اش را در ســایه  پُ کودکــی و نوجوان
ســپری کــرد. نوجوانــی 1۵ســاله بــود کــه پــدرش 
را از دســت داد. بعــد از آن تــا زمــان حیــات مــادر 
بزرگــش تحــت سرپرســتی ایشــان بــود. تحصیالتش 

ــد.  ــش گذران ــم در محــل زادگاه ــا دیپل را ت

 جوانی، ازدواج و فعالیت ها
ــت  ــازم خدم ــی ع ــل، رجبعل ــام دوره تحصی ــا اتم ب
ــه  ــربازی ب ــام دوره س ــس از اتم ــد. پ ــربازی ش س
ــه  ــی در کارخان ــرد و مدت ــکان ک ــل م ــران نق ته
دخانیــات مشــغول بــه کار شــد. شــغل نظامــی  یکی 
از مشــاغل مــورد عالقــه اش بــود و تصمیــم گرفــت 
در ارتــش ثبت نــام کنــد؛ امــا چــون ســلطنت  طلبــی 
همچــون شــاه  مخلــوع در کشــور حکومــت می کــرد، 
بــه همیــن ســبب وارد ارتــش نشــد و بــه شــغل آزاد 

پرداخــت.
همچنــان در تهــران مشــغول بــه کار بــود کــه 
تصمیــم بــه ازدواج گرفــت. یکــی از اقــوام، دختــری 
از شــهر قــم را بــه او معرفــی کــرد. در ســال 13۵0 
بــه همــراه همســرش زندگــی  ازدواج،  از  بعــد 
مشــترک را در محلــه امــام  زاده حســن )ع( تهــران 

ــد. ــاز کردن آغ
ــی )ره( و  ــام  خمین ــه ام ــادی ب ــی ارادت زی رجبعل
انقالب اســالمی داشــت. بــه  طــوری کــه هــر زمــان 
مــردم بــرای مخالفــت بــا رژیــم  ظالــم  شــاه تصمیــم 

نیــز  او  تظاهــرات می گرفتنــد،  و  اعتصــاب  بــه 
شــرکت می کــرد. روزهــای تاریخــی بهمــن 13۵7، 
گــواه حضــور رجبعلــی در تظاهــرات مردمــی اســت. 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه دلیــل عالقــه  
ــه در  ــن مرتب ــی )ره(، چندی ــام  خمین ــه ام ــر ب واف
مالقات هــای عمومــی خدمــت ایشــان رســیده بــود. 
ــران  ــه ای ــراق علی ــی ع ــگ تحمیل ــه جن ــی ک زمان
آغــاز شــد، رجبعلــی آمادگــی و عالقــه زیــادی بــه 
ــرش  ــرادر همس ــا ب ــت؛ ام ــه داش ــور در جبه حض
اطرافیــان  بــود و  در جنــگ مفقوداالثــر شــده 
ــت  ــدن وضعی ــخص ش ــا مش ــد ت ــدش کردن متقاع
بــرادر همســرش، بــه جبهــه نــرود. در هــر صــورت 
ــی اش  ــای مردم ــع کمک ه ــه، مان ــه جبه ــن ب نرفت
ــداری  ــت مق ــد وق ــر چن ــود. ه ــا نب ــرای رزمنده ه ب

ــه  ــود را تهی ــه الزم ب ــایلی ک ــو و وس ــا پت ــول، ی پ
ــتاد.  ــا می فرس ــه جبهه ه ــرای کمــک ب ــرد و ب می ک
ــم،  ــم انجــام دهی ــه کاری نمی توانی ــا ک می گفت:»م

ــت.« ــزی اس ــک ناچی ــک کم ــا ی ــل اینه حداق
 نحوه شهادت

ــاران  ــود نمــاز جمعــه را بمب صــدام اعــالم کــرده ب
می کنــد. رجبعلــی نیــز تصمیــم گرفــت ایــن 
ــد. او  ــرکت کن ــه ش ــاز جمع ــا در نم ــه حتم هفت
ــن  ــهید محس ــایه اش »ش ــه همس ــنبه ب روز پنج ش
حاجی هاشــم« گفتــه  بــود فــردا بــرای نمــاز  جمعــه 

ــی رود.  ــا م ــا آنه ب
روز ۲۴ اســفند 1363 بــود. همســرش مشــغول 
ــرای  ــد و ب ــاده ش ــی آم ــود. رجبعل ــی ب ــه  تکان خان
ــا  ــت؛ ام ــرون رف ــه بی ــه از خان ــاز جمع ــه نم اقام
چنــد دقیقــه بعــد مجــدد بازگشــت. ســجاده ای کــه 
ــت  ــد را برداش ــاز می خوان ــر روی آن نم ــه ب همیش
محســن  و  غالمعلــی  شــهیدان  همــراه  بــه  و 
ــت.  ــران رف ــگاه ته ــمت دانش ــه س ــم ب حاجی هاش
ــر خــالف  ــود و ب ســاعت از ۲ بعدازظهــر گذشــته ب
همیشــه رجبعلــی بــه خانــه بازنگشــت. از تلویزیــون 
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ــد  ــه چن ــاز جمع ــذاری نم ــه بمبگ ــد حادث ــرده  بودن ــالم ک اع
ــود  ــد ســاعتی نگذشــته ب شــهید و مجــروح داشــته اســت. چن
کــه چنــد نفــر بــه خانــه شــهید محســن حاجی هاشــم کــه در 
همســایگی رجبعلــی تلیکانــی زندگــی می کردنــد نیــز مراجعــه 
کردنــد. آنهــا بــه همســرش گفتنــد آقــای محســن حاجی هاشــم 
به شــدت مجــروح شــده و در بیمارســتان بســتری اســت. بعــد از 
آن همســر رجبعلــی نیــز در بیمارســتان ها بــه دنبــال او گشــت؛ 
ــا شناســایی شــود.  ــه همــراه نداشــت ت ــچ مدرکــی ب ــا او هی ام
پــس از ســاعتها جســتجو باالخــره در پزشــکی قانونی پیــدا 
شــد. یکــی از دســتهایش قطــع شــده بــود و بــه پوســت دســتش 
بنــد بــود. صورتــش ورم شــدیدی کــرده و ســجده گاهش ضربــه 
ــر  ــدر تغیی ــرش آنق ــود. پیکی ــوخته ب ــش س ــود و بدن ــده ب دی
ــره   ــی، لباســها و چه ــای جوگندم ــه توســط موه ــود ک ــرده ب ک

ــه دیــده و ورم کــرده شناســایی شــد.  ضرب
رجبعلــی آرزویــش بــود بــا شــهادت از دنیــا بــرود و مراســمش 
ــد از  ــه بع ــنبه هفت ــود. یکش ــزار ش ــران برگ ــجد ارگ ته در مس

ــجد ارگ  ــه در مس ــاز جمع ــهدای نم ــم ش ــه، مراس ــن حادث ای
برگــزار شــد. 

 عوامل ترور
ــه  ــران س ــه دانشــگاه ته ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمب گ ــل ت عوام
نفــر بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام 

شــدند.
نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین

 همسر شهید
زمــان شــهادت همســرم، بچــه هایــم 10 ســاله و ۵ ســاله بودنــد. 
ــم  ــادی مواجــه شــدیم. بچه های ــا و مشــکالت زی ــا ســختی ه ب
مخصوصــا دختــر کوچکتــرم مرتــب بهانــه پــدرش را می گرفــت 
ــزرگ شــده اســت  و می گفــت: »پــس چــرا فــالن دختــر کــه ب
پــدرش هســت؛ امــا پــدر مــن نیســت؟« وقتــی مریــض می شــد، 
می گفــت: »چــرا بابــا نیســت کــه ببینــد مــن مریــض شــده ام؟«
ــد  ــام می دهن ــا را انج ــن جنایت ه ــه ای ــرادی ک ــن و اف منافقی
لقمــه حــالل نخورده انــد. اینهــا وهابــی و از همــان نســل 

ــه  ــالم دســت ب ــه آدم س ــد و شــمر هســتند. وگرن ــه، یزی معاوی
ــد.  ــد و عــده ای را بی سرپرســت نمی کن ــی نمی زن چنیــن جنایات
اینهــا همیــن امــروز هــم در حــال بــه خــاک و خــون کشــیدن 
ــن هدفشــان  ــوم فلســطین و یمــن هســتند. منافقی ــردم مظل م
ــن )ع(  ــق امیرالمومنی ــه ح ــاءاهلل ب ــت. ان ش ــیعه اس ــودی ش ناب

ــود خواهــد شــد. نســل و بنیادشــان ناب
خاطرات به روایت همسر شهید
 دخترم را به غربت نمی دهم

 مــن در قــم زندگــی می کــردم و ایشــان در تهــران مشــغول کار 
بــود. یکــی از اقــوام خانــواده مــا بــا شــهید در ارتبــاط بــود و مــرا 
بــه ایشــان معرفــی کــرد. اوایــل پــدرم موافــق ازدواج مــا نبــود 
ــد  ــا بع ــا تقریب ــم؛ ام ــت نمی ده ــه غرب ــرم را ب ــت دخت و می گف
ــت  ــه ضمان ــوام ک ــا واســطه اق ــهید و ب ــال پافشــاری ش از 3 س
ایشــان را کــرده بودنــد، بــه ازدواج مــا رضایــت داد. بعــد از ازدواج 
ــهید  ــراه ش ــه هم ــردم و ب ــکان ک ــل م ــران نق ــه ته ــز ب ــن نی م
ــوام  ــی از اق ــزل یک ــران و در من ــام زاده حســن ته ــه ام در محل

ســاکن شــدیم. 
 مردم به تظاهرات  کنندگان پناه می دهند

همســرم ارادت خاصــی بــه امــام  خمینــی )ره( و انقــالب  
ــم  ــردم تصمی ــان م ــر زم ــه ه ــوری ک ــه  ط ــت. ب ــالمی داش اس
ــه اعتصــاب و یــا تظاهراتــی می گرفتنــد، ایشــان نیــز شــرکت  ب
ــم  ــی کــه تظاهــرات  و ضرب و شــتم نیروهــای رژی می کــرد. زمان
ــرم  ــا همس ــدم؛ ام ــش می ش ــت نگران ــدت می گرف ــوی ش پهل
ــرات  ــال تظاه ــه دنب ــم ب ــن رژی ــه ماموری ــی ک ــت: »زمان می گف
ــاز  ــازه و خانه هــای خــود را ب ــردم در مغ ــد، م ــدگان می آین کنن

می گذارنــد و بــه تظاهرات کننــدگان پنــاه می دهنــد«.
 گوش به فرمان امام  خمینی )ره( بود

ــتور  ــوی دس ــوس  پهل ــم منح ــوی رژی ــن13۵7 از س در ۲1بهم
حکومت نظامــی ابــالغ شــده بــود. بعــد از آن امــام )ره( بــا 
فتوایــی کوتــاه، فرمــان شکســتن حکومت نظامــی و حضــور 
ــام  ــه ام ــدر ب ــد. همســرم آنق ــا را صــادر کردن ــردم در خیابانه م
ــود  ــان ایشــان ب ــه فرم ــوش ب ــه داشــت و گ ــی )ره( عالق  خمین
کــه گفــت: »امــروز روزی نیســت کــه در خانــه بنشــینیم. بایــد 
بــه خیابان هــا برویــم.« و بــه جمــع عظیــم مــردم انقالبــی کــه 

ــت.  ــد، رف ــرده بودن ــدا ک ــان حضــور پی در خیاب
 می گفت: امام نورانیت خاصی دارد

ــه  ــوی، مدرس ــه عل ــه در مدرس ــن مرتب ــی چندی ــهید تلیکان ش
رفــاه، جمــاران و در قــم بــه همــراه یکــی از اقوامــش بــه 
ــود. از آن لحظــات شــوق برانگیز کــه  مالقــات امــام )ره( رفتــه ب
در پوســت خــودش نمی گنجیــد، می گفــت: »مشــاهده امــام در 
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ــت خاصــی  ــام نورانی ــک نیســت. ام ایشــان از نزدی

دارد.«
 همسرم عاشق شهادت بود

همســرم عاشــق شــهادت بــود. علی آقــا پــدر و 
ــه  ــن مرتب ــن چندی ــرای همی ــت، ب ــادری نداش م
ــر شــهید شــدم  ــن اگ ــود: »م ــادرم پرســیده ب از م
ــری؟«  ــم می گی ــرت مراس ــد پس ــم مانن ــما برای ش
ــمش  ــد مراس ــهید ش ــه ش ــی ک ــت زمان آرزو داش
ــم  ــور ه ــود و همین ط ــزار ش ــجد ارگ برگ در مس
شــد. یکشــنبه هفتــه بعــد از ایــن حادثــه، از طــرف 
حضــرت  آیــت اهلل  خامنــه ای )دامــت برکاتــه( کــه آن 
ــاز  ــهدای نم ــرای ش ــد، ب ــور بودن ــان رئیس جمه زم
ــزار  ــران برگ ــجد ارگ ته ــمی در مس ــه مراس جمع

شــد.
 من تا جمعه بیشتر نیستم

گفتنــد:  شــهادتش  از  بعــد  همســرم  دوســتان 
ــهادت،  ــل از ش ــه قب ــک هفت ــی ی ــهید تلیکان »ش
ــا  ــود. ب ــه ب ــا شــیرینی گرفت ــرای م در محــل کار ب
خوشــحالی آن را در جمــع دوســتان، آشــنایان 
و بــازار پخــش می کــرد.« از او پرســیدیم چــه 
اتفاقــی افتــاده اســت؟ شــهید گفــت: »مــن شــهید 
ــد.«  ــن را نمی بینی ــد م ــه بع ــر هفت می شــوم و دیگ
بــه او گفتیــم تــو کــه بــه جبهــه نرفتــه ای و شــغل 
ــد.  ــرورت کنن ــه ت ــداری ک ــی و مهمــی هــم ن دولت
پــس چطــور شــهید می شــوی؟ شــهید گفــت: 

ــتم.«  ــتر نیس ــه بیش ــن جمع ــا همی ــن ت »م
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شهید سیدمهدی رضوی



 کودکی و نوجوانی22
در   130۲ ســال  رضــوی  ســید مهدی   شــهید 
ــام کمجــان  ــه ن ــه ب یکــی از روســتا های شــهر ابیان
به دنیــا آمــد. او در خانــواده ای کــه رزق خــود 
رشــد  می آوردنــد،  بدســت  کشــاورزی  راه  از  را 
ــات  ــه و روســتاها امکان یافــت. آن زمــان  شــهر ابیان
زیــادی نداشــتند و بــرای رفت وآمــد بــه شــهرهایی 
چــون تهــران چنــد روز زمــان الزم بــود. در آن 
ــتند  ــی داش ــن مال ــه تمک ــی ک ــه خانواده های بره
ــهر  ــه ش ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــان را ب فرزندانش
ــی  ــان ابتدای ــد از پای ــز بع می فرســتادند. مهــدی نی
ادامــه  بــه تهــران مهاجــرت کــرد و مشــغول 

ــد.  ــل ش تحصی
 جوانی، فعالیت ها و ازدواج

ــت  ــرای خدم ــت ب ــیکلش را گرف ــه س ــد از آنک بع
از  بعــد  و  شــد  آموزش وپــرورش  وارد  ســربازی 
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــا مش ــز در همان ج ــربازی نی س
ــار  ــره آن چه ــه ثم ــرد ک ــال 1330 ازدواج ک در س
فرزنــد دختــر و یــک فرزند پســر اســت. ســیدمهدی 
حافــظ کل قــرآن بــود و فرزندانــش را نیــز بــه حفــظ 
ــود و  ــتی ب ــاط زبردس ــرد. او خط ــویق می ک آن تش
خطاطــی را از پــدرش آموختــه بــود. آن زمان کاغــذ 
ــه ایــن شــکل وجــود نداشــت، بــه همیــن دلیــل  ب
تهیــه می کــرد  یکــی دو رول کاغــذ خطاطــی 
و آنهــا را بــه ســایزهای مناســب خط کشــی و 
ــی  ــا خطاط ــر روی آنه ــا را ب ــه و زیارت نامه ه ادعی
ــید  ــت س ــه دس ــه ب ــی ک ــارت نامه های ــرد. زی می ک
مهــدی خطاطــی شــده بــود، مدتــی در حــرم 
حضــرت  عبدالعظیــم  حســنی )ع(، امــام زاده حمــزه، 
قــم و جمکــران نیــز اســتفاده می شــد. ســیدمهدی 
عــالوه بــر اینکــه در اداره  آموزش وپــرورش مشــغول 
بــه کار بــود، بعدازظهرهــا بــرای تدریــس درس 
بــه مــدارس  تعلیمات دینــی و خــط و نقاشــی 

دبســتان و دبیرســتان می رفــت. 
زمانــی کــه نهضــت  امــام  خمینــی )ره( بــه اوج خــود 
رســید، مهــدی نیــز در مســجد بقیه اهلل العظــم 
ــه  ــورت مخفیان ــه ص ــردی، ب ــدان بروج ــج( می )ع
فعالیتهــای مبارزاتــی انجــام مــی داد. او کــه عالقــه 
وافــری بــه امــام  خمینــی )ره( و آرمان هایــش 
داشــت بــا وجــود فضــای اختنــاق آمیــز آن روزهــا، 
ــی اش  ــرای تحقــق اهــداف انقالب از هیــچ تالشــی ب

ــن  ــم خائ ــه رژی ــرات علی ــود. در تظاه ــذار نب فروگ
پهلــوی حضــوری فعــال داشــت تــا جایــی کــه بــه 
ــام )ره(  ــرت ام ــای حض ــه اعالمیه ه ــور مخفیان ط
ــرد.  ــع می ک ــالب توزی ــتداران انق ــن دوس را در بی
زمــان  در  و  انقالب اســالمی  پیــروزی  از  پــس 
ــگاه بســیج مســجد  ــراق در پای ــی ع ــگ تحمیل جن
ــا  بقیه اهلل العظــم )عــج( میــدان بروجــردی تهــران ب
ــود  ــارزات خ ــه مب ــی ب ــی و قرآن ــای دین فعالیت ه

ــه داد.  ادام
 نحوه شهادت

ــود  ــرده ب ــالم ک ــدام اع ــود. ص ــفند1363 ب ۲۴اس
ــا  ــیدمهدی ب ــد. س ــاران می کن ــه را بمب ــاز جمع نم
آنکــه ایــن موضــوع را می دانســت، مصمــم بــود تــا 
ــد. او   ــه دانشــگاه تهــران شــرکت کن در نمــاز جمع
برخــالف همیشــه کــه بــا پســر و همســرش در نمــاز 
ــه همــراه یکــی  ــار ب جمعــه شــرکت می کــرد، این ب
ــه  ــاز جمع ــزاری نم ــل برگ ــه مح ــایه ها ب از همس

رفــت. 
چنــد ســاعتی از نمــاز گذشــته بــود و ســید مهــدی 
هنــوز بــه خانــه بازنگشــته بــود. خانــواده اش باخبــر 
شــدند کــه بمبــی در نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران 
منفجــر شــده  اســت و همیــن امــر آنهــا را بیشــتر 
نگــران کــرد. بــرای پیــدا کردنــش بــه بیمارســتان ها 
ــل  ــه ای حاص ــا نتیج ــد؛ ام ــی رفتن ــکی قانون و پزش
ــا  ــدادی از مجروح ه ــالم شــد تع ــه اع ــا آنک نشــد ت
و شــهدا را بــه بیمارســتان ســینا در حســن آباد 
ــاعت  ــد س ــت چن ــد از گذش ــره بع ــد. باالخ برده ان
ــدا  ــر بی جــان ســید مهــدی در بیمارســتان پی پیک
ــه  ــان ب ــر ایش ــییع، پیک ــم تش ــس از مراس ــد. پ ش

وصیــت خــودش در امــام زاده علی بن جعفــر )ع( 
واقــع در شــهر قــم بــه خــاک ســپرده شــد.

 عوامل ترور
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ــرور بمب گــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران، ســه  عوامــل ت
نفــر از منافقیــن کــوردل تحــت حمایــت عــراق و آمریــکا بودنــد 

و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند.
نظر خانواده شهید درباره منافقین

 پسر شهید
پــدرِ مــن بــرای انجــام یکــی از فرایــض دینی بــه دانشــگاه تهران 
ــرای عبــادت خــدا  ــا حــق اســت فــردی را کــه ب ــود. آی رفتــه ب
ــه شــهادت  ــه ب ــن شــکل ناجوانمردان ــه ای ــام کــرده اســت، ب قی
ــدی،  ــر فرزن ــرای ه ــواده و ب ــر خان ــتون ه ــدر، س ــانند؟ پ برس
ــرایطی  ــر ش ــه و در ه ــه همیش ــت ک ــتقامت اس ــی از اس کوه
ــی  ــه تازگ ــال ب ــن در آن س ــرد. م ــه ک ــه آن تکی ــود ب می ش
ازدواج کــرده بــودم و بــا ایــن حادثــه بــه یکبــاره بالــم شکســته 
ــادی  ــختی های زی ــان س ــهادت ایش ــا ش ــز ب ــواده نی ــد و خان ش
ــذاری  ــن بمبگ ــه، عاملی ــن حادث ــد از ای ــدند. بع ــل ش را متحم
ــن  ــرکرده های ای ــت س ــا الزم اس ــدند؛ ام ــدام ش ــتگیر و اع دس
جنایــت نیــز بــه همیــن شــکل و بــه صــورت قانونــی مجــازات 
و از خــون پــاک شــهدای تــرور کــه در کمــال ناجوانمــردی بــه 

ــود. ــه ش ــا مطالب ــق آنه ــاع و ح ــیده اند دف ــهادت رس ش
 هنر اسالمی

پــدرم خطاطــی می کــرد و خــط بســیار زیبایــی داشــت. او ایــن 
ــود.  ــات کــم ب ــان امکان ــود. آن زم ــه ب ــدرش آموخت ــر را از پ هن
ــرد  ــدازه می ک ــد، ان ــذ می خری ــک رول دو رول کاغ ــت ی می رف

می کــرد  خط کشــی  آنکــه  از  بعــد  می بریــد.  تیــغ  بــا  و 
زیارت نامه هــا را خطاطــی می کــرد. زیــارت  نامه هایــی کــه 
خطاطــی کــرده بــود در مشــهد، قــم، جمکــران، حــرم  حضــرت  
عبدالعظیــم  حســنی )ع( و امــام زاده حســن )ع( گذاشــته بــود و 

االن هــم تعــدادی از آن هــا موجــود اســت.
 روحیه انقالبی

ــی  ــت. گاه ــال داش ــوری فع ــرات حض ــه در تظاه ــدرم همیش پ
ــی اش می کــردم. یــادم می آیــد اعالمیه هــا  ــز همراه ــن نی م
را در ســجاده و یــا در جــا ُمهــری مســجد می گذاشــتند و 
ــابق(  ــگ س ــاع)وزارت جن ــن در وزارت دف ــون م ــد. چ می رفتن
ــزی  ــی اش چی ــای مبارزات ــت ه ــودم، از فعالی ــه کار ب مشــغول ب
ــن مشــکلی بوجــود  ــرای م ــت. نمی خواســت ب ــن نمی گف ــه م ب
ــی )ره( را  ــام  خمین ــای ام ــن می دانســتم اعالمیه ه ــا م ــد؛ ام آی
بــه صــورت مخفیانــه پخــش می کنــد. پــدرم فــردی بــا روحیــه 
ــالب  ــف انق ــه مخال ــی ک ــا کس ــود ب ــد ب ــود و مقی ــی ب انقالب

ــرد. ــد ک ــد رفت وآم ــت نبای ــالمی اس  اس
 تربیت فرزندان و رفتار با خانواده

رفتــار بســیار خــوب و خداپســندانه ای داشــت و کاری نمی کــرد 
کــه همســر و فرزندانــش ناراحــت شــوند؛ حتــی یــادم نمی آیــد 
مــادر و پــدرم یکدیگــر را »تــو« خطــاب کــرده باشــند. همیشــه 
ــد. ایشــان ارادت خاصــی  ــرای هــم قائــل بودن احتــرام زیــادی ب
ــت  ــه داش ــه در خان ــی و روض ــم مرثیه خوان ــزاری مراس ــه برگ ب
ــرای خوانــدن روضــه  و هرچنــد وقــت چنــد نفــر روضه خــوان ب
بــه خانــه می آمدنــد. خیلــی خلــوص نیــت داشــت و پــاک بــود. 
ــد  ــود. معتق ــی ب ــم یک ــا ه ــش ب ــب و زبان ــش، قل حــرف و عمل
بــه تقدیــر و امتحان الهــی بــود. می گفــت: »امــروز بهتــر از 
دیــروز اســت. امــروز اگــر کــم داشــتی خــدا را شــکر کــن چــون 
ــی  ــون اله ــد و در آزم ــت کن ــتر عطای ــردا بیش ــت ف ــن اس ممک
ــه  ــه از جمل ــا هم ــت: »ب ــه باشــی.« همیشــه می گف ــرار گرفت ق
دوســت و آشــنا رفیــق بــاش؛ امــا هیــچ  وقــت اتصالــت را بــا خــدا 
قطــع نکــن و بــا او همیشــه در ارتبــاط بــاش«. از محــل کار کــه 
برمی گشــتم همیشــه او یــا در مســجد بــود یــا در خانــه بــر ســر 

ســجاده مشــغول راز و نیــاز و یــا در حــال خطاطــی بــود. 
 هدیه برای حفظ قرآن

ــان  ــه در هم ــت ک ــرم هس ــود. در خاط ــرآن ب ــظ ق ــدرم حاف پ
ــرآن را حفــظ  دوران کودکــی می گفــت: »اگــر هــر صفحــه از ق
ــان  ــم آقاج ــن می گفت ــم.« م ــان می ده ــو ۵ توم ــه ت ــوی، ب ش
ــم  ــوان، کم ک ــو بخ ــرم. ت ــه پس ــت: »ن ــا می گف ــتم؛ ام ــد نیس بل
یــاد می گیــری و حفــظ می شــوی.« در نهایــت بــه کمــک 

ــردم. ــظ ک ــرآن را حف ــدرم بخشــی از ق پ



 غسل شهادت24
پــدرم ماشــین نداشــت. مــن خانــه ام نزدیــک 
ــزاری  ــل برگ ــه مح ــه او را ب ــود. همیش ــگاه ب دانش
ــس  ــودم. پ ــش ب ــردم و همراه ــه می ب ــاز جمع نم
از نمــاز هــم بــه خانــه  مــن می آمدیــم. کمــی 
اســتراحت می کــرد و بعــد بــه خانــه خــودش 
می رفــت. همیشــه قبــل از رفتــن بــه نمــاز جمعــه 

غســل شــهادت می کــرد. 
 خدمت به رزمنده ها

ــدن  ــوان جنگی ــالش ت ــن و س ــل س ــه دلی ــدرم ب پ
ــرای  ــا ب ــت؛ ام ــا را نداش ــرد جبهه ه ــدان نب در می
بــود.  مشــتاق  بســیار  رزمنده هــا  بــه  کمــک 
بــه  نمی توانــی  شــما  می گفتــم  ایشــان  بــه 
ــت،  ــت اس ــت: »درس ــروی. می گف ــدم ب ــط مق خ
ــه  ــم ب ــا می توان ــروم؛ ام ــدم ب ــه خط مق ــم ب نمی توان
رزمنده هــا غــذا بدهــم یــا لباس هایشــان را بشــویم 

وکفش هایشــان را واکــس بزنــم.« 
 تاکید بر مجالس مرثیه سرایی

ــزاری  ــت برگ ــچ  وق ــت: »هی ــن می گف ــه م ــدرم ب پ
دســت  از  را  خانــه ات  در  روضه خوانــی  مجلــس 
ــکالت  ــم. در مش ــش را می بین ــی خواب ــده.« گاه ن
توصیــه  بــه  می گیــرم.  و حاجــت  کمــک  او  از 
ــهادت  ــب ش ــرای ش ــال ب ــر س ــز ه ــن نی ــدرم، م پ
حضــرت  فاطمه الزهــرا  )س( مجلــس روضــه برگــزار 
می کنــم. خــواب پــدرم را دیــدم کــه از انجــام 

ــت. ــی اس ــن کار راض ای
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شهید عباسعلی رایگان



 کودکی و نوجوانی26
شــهید عباســعلی رایــگان 6آبــان1331 در اراک 
زادگاهــش  در  را  تحصیالتــش  آمــد.  به دنیــا 
فــردی  دوران تحصیــل،  در  عباســعلی  گذرانــد. 
بســیار باهــوش و زرنــگ بــود. در نوجوانــی در کنــار 
درس بــرای امــرار معــاش خانــواده در بــازار مشــغول 
ــرد در  ــه کار می ک ــی زمانی ک ــا حت ــد؛ ام ــه کار ش ب

ــود.  ــاز ب ــه ممت ــوب و همیش ــش خ درس
 جوانی، ازدواج و فعالیت ها

ــام  ــرای انج ــت ب ــش را گرف ــه دیپلم ــس از آنک پ
خدمــت ســربازی بــه آذربایجــان شــرقی رفــت. بعــد 
از اتمــام ســربازی در بانــک ملــت روبــروی دانشــگاه 
تهــران اســتخدام شــد. خانــواده اش بــا او بــه تهــران 

ــد.  نقــل مــکان کردن
ــود  ــد ب ــه عالقه من ــه مطالع ــدت ب ــعلی به ش عباس
ــرد.  ــه می ک ــری را مطالع ــهید مطه ــای ش و کتابه
حتــی بعــد از آنکــه در بانــک مشــغول بــه کار شــد، 
ــت  ــم و صنع ــگاه عل ــرد. در دانش ــا نک درس را ره
ــار  ــان در کن ــن ترتیــب همچن ــه شــد و بدی پذیرفت

ــود.  ــز مشــغول ب ــه تحصیــل نی کار ب
ازدواج  بــه  بــود کــه تصمیــم  هنــوز دانشــجو 
ــت.  ــی اش رف ــر دای ــه خواســتگاری دخت گرفــت و ب
ــرار و مدارهــای عروســی در ســال 13۵9  بعــد از ق
ــهرک  ــترک را در ش ــی مش ــد و زندگ ازدواج کردن

ــد. ــاز کردن ــران آغ ــج( ته ولیعصر)ع
ــود.  ــال ب ــیار فع ــی بس ــرات ضد طاغوت او در تظاه
بــه امــام  خمینــی )ره( ارادتمنــد بــود و هــم و 
ــی  ــود. او حت ــالمی ب ــالب  اس ــروزی انق ــش پی غم
ــل در  ــجد مح ــا مس ــان ب ــالب همچن ــد از انق بع
ــای  ــز فعالیت ه ــل کارش نی ــود و در مح ــاط ب ارتب
زمانی کــه  مــی داد.  انجــام  زیــادی   فرهنگــی 
امــام  خمینــی )ره( بــه ایــران بازگشــتند، نیروهــای 
ــه تصــرف خــود در  ــا را ب ــی کم کــم پادگان ه  انقالب
آوردنــد. او نیــز تمــام وقــت خــود را صــرف کمــک 

ــرد. ــی می ک ــای انقالب ــه نیروه ب
عباســعلی در مقابــل مشــکالت بســیار صبــور 
ــود.  ــران ب ــکالت دیگ ــای مش ــز گره گش ــود. او نی ب
ــق و  ــت و ح ــران می خواس ــرای دیگ ــز را ب همه چی

ــود. ــل نب ــودش قائ ــرای خ ــی ب حقوق
دلــش  خیلــی  تحمیلــی،  جنــگ  آغــاز  بــا 
می خواســت بــه جبهــه رود؛ امــا بــه دلیــل مشــغله 
زیــاد، ایــن فرصــت برایــش فراهــم نشــد. بــه همیــن 
ــرای بازســازی خرمشــهر نوشــت  دلیــل نامــش را ب
ــرود؛ امــا  ــه جهــاد ســازندگی ب و تصمیــم گرفــت ب

ــد. ــتقبالش آم ــه اس ــا ب ــر از اینه ــهادت زودت ش

 نحوه شهادت
۲۴اســفند1363 چنــد روزی بیشــتر تــا عیــد 
ــات  ــر اوق ــعلی اکث ــود. عباس ــده ب ــوروز باقی نمان ن
ــود  ــنیده ب ــرد. ش ــرکت می ک ــه ش ــاز جمع در نم
ــب  ــه را بم ــاز جمع ــت نم ــرده  اس ــالم ک ــدام اع ص
بــاران خواهــد کــرد. او تصمیــم خــود را گرفتــه بــود 
تــا در نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران شــرکت کنــد. 
می گفــت: »ایــن وظیفــه اســت و بایــد برویــم. 

ــود.« ــی ش ــه خال ــاز جمع ــای نم ــد صف ه نبای
عباســعلی توفیــق حضــور در جبهــه را بدســت 
ــن  ــادت مجروحی ــه عی ــب ب ــا مرت ــود؛ ام ــاورده ب نی
ــد  ــراه چن ــه هم ــح ب ــت. آن روز صب ــی می رف جنگ
ــت.  ــن رف ــادت مجروحی ــه عی ــش ب ــر از همکاران نف
ــه  ــرای اقام ــش ب ــر از همکاران ــا ۴ نف ــد از آن ب بع

ــد.  ــران رفتن ــگاه ته ــه دانش ــه ب ــاز جمع نم
ســاعت از ۲ بعدازظهــر گذشــته بــود؛ امــا عباســعلی 
بــر خــالف معمــول بــه خانــه بازنگشــت. همســرش 
هرچقــدر انتظــار کشــید، خبــری از آمدنــش نشــد. 
ــده  ــه ش ــاز جمع ــذاری نم ــه بمبگ ــو متوج از رادی
ــش  ــدا کردن ــرای پی ــل ب ــن دلی ــه همی ــد و ب بودن
ــی  ــد از مدت ــره بع ــد. باالخ ــتان ها رفتن ــه بیمارس ب
ــی  ــکی قانون ــعلی را در پزش ــر عباس ــتجو، پیک جس

ــد. پیــدا کردن
 عوامل ترور

ــگاه  ــه دانش ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمبگ ــل ت عوام
ــن  ــد از ای ــاه بع ــد م ــد و چن ــر بودن ــران ســه نف ته

ــدند.  ــدام ش ــتگیر و اع ــه دس حادث
نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین

 همسر شهید
ــرم  ــهادت همس ــا ش ــدن ب ــه ش ــد از مواج ــن بع م
به شــدت شــوکه شــده بــودم و تــا چنــد روز 
همســرم  و  شده اســت  اشــتباه  می گفتــم 
ســه  دختــر  دو  شــهادتش  زمــان  برمی گــردد. 
ــز  ــومم را نی ــر س ــتم و دخت ــاله داش ــاله و دو س س
بــاردار بــودم. منافقیــن حتــی نگذاشــتند بچه هایــم 

خاطــره ای از پدرشــان بــه یادشــان بمانــد.
بعــد از چنــد مــاه عوامــل تــرور را دســتگیر کردنــد 
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ــد حضــور یافتــم. یکــی از آنهــا  و زمانی کــه اعدامشــان می کردن
می گفــت: »از گنــاه مــا بگذریــد. مــن ســه بچــه کوچــک دارم« 
بــه او گفتــم شــما بــه مــن کــه ســه بچــه کوچــک دارم، رحــم 
ــت:  ــا گف ــی از آنه ــم؟ یک ــه شــما رحــم کن ــن ب ــه م ــردی ک ک
ــرای  ــتم و ب ــاز داش ــول نی ــه پ ــودم. ب ــب ب ــلطنت طل ــن س »م
ــه  ــت: »ب ــری گف ــام دادم. آن دیگ ــن کاری را انج ــن چنی همی
ــوژی و  ــی ایدئول ــرور حت ــل ت ــد.« عوام ــول دادن ــده پ ــن وع م
هــدف خاصــی نداشــتند. کســانی کــه چنیــن جنایتــی را انجــام 
ــا  ــد و در نتیجــه ب ــرای انســایت را ندارن می دهنــد شــعور الزم ب

ــد. حیــوان تفاوتــی ندارن
خاطرات به روایت همسر شهید

 هنوز سعادت شهادت نصیبم نشده است 
همســرم می خواســت بــه جبهــه بــرود؛ امــا او عــالوه بــر 
خانــواده خودمــان کــه آن زمــان دو دختــر داشــتیم، سرپرســت 
ــدش  ــل متقاع ــن دلی ــه همی ــود. ب ــز ب ــش نی ــادر و خواهرهای م
ــران  ــادش در ته ــداد، جه ــن تع ــتی ای ــا سرپرس ــه ب ــم ک کردی
ــا حســرت  ــه می آمــد، مــدام ب ــه خان ــا هــر روز کــه ب اســت؛ ام
ــوز ســعادت  ــن هن ــالن دوســتم شــهید شــد و م ــت: »ف می گف
شــهادت نصیبــم نشــده اســت.« بــا آنکــه بــه جبهــه نرفتــه بــود، 
خانــه مــا بــه یــک ســتاد و پایگاهــی جهــت تهیــه و جمــع آوری 
ــده  ــل ش ــالم تبدی ــدگان اس ــرای رزمن ــی ب ــای مردم کمک ه
ــش در  ــن شــکل نبودن ــه ای ــل ب ــا حداق ــود ت ــالش ب ــود. در ت ب

ــد. ــران کن مناطــق جنگــی را جب
 متکلم وحده مجلس

ــاد دارم کــه  ــه ی همســرم قــدرت بیــان فوق العــاده ای داشــت. ب
یــک روز حــدود 30نفــر در خانــه مــا بودنــد و هــر کــدام دربــاره 
ــس  ــا شــهید متکلم وحــده مجل ــد؛ ام ــی بحــث می کردن موضوع
ــه شــکلی  ــود و همــه صحبت هــا را نقــد و تحلیــل می کــرد. ب ب
کــه افــراد دیگــر بــا صحبت هایــش قانــع می شــدند و از موضــع 
ــه  ــد ک ــه می ش ــی مواج ــا کس ــر ب ــد. اگ ــاه می آمدن ــود کوت خ
ــرد  ــت می ک ــا او صحب ــا ب ــرد، حتم ــل می ک ــن عم برخــالف دی

تــا بتوانــد آن فــرد را متقاعــد کنــد.
 حق و حقوقی برای خودش قائل نبود

ــرای حــل مشــکل های  ــه ب ــرادی ک ــد اف ــا رفت وآم ــزل م در من
ــان  ــود و زم ــاد ب ــد، زی ــه می کردن ــرم مراجع ــه همس ــود ب خ
ــد و  ــه می کردن ــز مراجع ــبها نی ــی ش ــت. حت ــخصی نداش مش
همســرم بــا صبــر و شــکیبایی خاصــی بــه مشکالتشــان گــوش 
می ســپرد. شــهید چــون در بانــک مشــغول بــه کار بــود، 
ــرای همــه افــرادی کــه قصــد ازدواج  ــود ب همیشــه در تــالش ب
دارنــد وام ازدواج تهیــه کنــد. بــه طــوری کــه گاهــی می دیــدم 
زندگــی خودمــان بــا مشــکالت اقتصــادی مواجــه شــده اســت؛ 
ــه  ــرای حــل مشــکلی ب ــه ب ــود کســی ک ــد ب ــا ایشــان معتق ام
ســراغش می آیــد، نبایــد نــا امیــد بــرود. گاهــی گالیــه 
ــود؟  ــه می ش ــان چ ــی خودم ــس زندگ ــم پ ــردم و می گفت می ک
ــیم.« در  ــم می رس ــان ه ــی خودم ــه زندگ ــت: »ب ــان می گف ایش
یــک جملــه همــه  چیــز را بــرای دیگــران می خواســت و حــق و 

حقوقــی بــرای خــودش قائــل نبــود. همیشــه تالشــش ایــن بــود 
کــه نــان حــالل را بــه خانــه بیــاورد. ماننــد افــرادی نبــود کــه 
بــه محــل کار بــرود و ســرش را بــه شــکلی گــرم کنــد کــه فقــط 
ســاعت کاری تمــام شــود. بلکــه بیشــتر از حقوقــی کــه دریافــت 

می کــرد بــرای کارش زحمــت می کشــید.
 حتما نامش را فاطمه بگذار

همســرم بســیار بــه ائمــه  معصومیــن )ع( ارادتمنــد بــود. زمانــی 
ــی  ــا خیل ــم آنه ــه انتخــاب اس ــد ب ــا می آمدن ــا به دنی ــه بچه ه ک
توجــه می کــرد. مخصوصــا دختــر اولــم را خیلــی اصــرار داشــت 

کــه حتمــا نامــش را فاطمهبگــذارد و همین طــور هــم شــد. 
 دوست دارم مانند شهید بهشتی از دنیا بروم

یــک هفتــه قبــل از آنکــه ایــن حادثــه اتفــاق بیفتــد و همســرم 
ــگان  ــه شــهادت برســد، یکــی از دوســتان نزدیــک شــهید رای ب
بــه شــهادت رســیده بــود. ایشــان بســیار ناراحــت بــود 
کــه دوســتانش یکــی یکــی شــهید می شــدند و خــودش 
ــه ای را  ــا جمل ــت. باره ــده اس ــش نش ــعادتی نصیب ــن س چنی
ــنگ  ــر روی س ــون ب ــم اکن ــه ه ــود ک ــه ب ــتانش گفت ــه دوس ب
 مــزارش نیــز حــک شــده اســت. می گفــت: »دوســت نــدارم در 
ــتی از  ــهید بهش ــد ش ــت دارم مانن ــرم. دوس ــواب بمی ــت خ رخ

ــید.  ــش رس ــه آرزوی ــره ب ــروم.« و باالخ ــا ب دنی
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شهید علی احمدپورفیروزآبادی
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 کودکی و نوجوانی
شــهید علــی احمدپورفیروزآبــادی 133۴ در تهــران به دنیــا 
ــر و دو  ــود و دو خواه ــواده ب ــر خان ــد پس ــن فرزن ــد. او اولی آم
ــه  ــان ک ــر زم ــود. ه ــی ب ــه درس خوان ــی بچ ــت. عل ــرادر داش ب
ــوه  ــازه می ــه مغ ــدرش ب ــک پ ــه کم ــد ب ــارغ می ش از درس ف

می رفــت. فروشــی 
 جوانی و فعالیت ها

زمانــی کــه دیپلمــش را گرفــت بالفاصلــه عــازم خدمت ســربازی 
ــام  ــد از اتم ــد. بع ــول گذران ــهر دزف ــربازی اش را در ش ــد. س ش
دوره ســربازی، مدتــی را در کارخانــه پالســتیک مشــغول بــه کار 
شــد. پــس از آن زمــان زیــادی نگذشــت کــه بــه اســتخدام بانــک 

ملــت تهــران درآمــد.
علــی پیــش از انقالب اســالمی در تظاهــرات ضدطاغوتــی شــرکت 
می کــرد. در تظاهــرات افــرادی را کــه مجــروح می شــدند، 
ــی  ــای مردم ــا کمک ه ــرای آنه ــاند و ب ــتان می رس ــه بیمارس ب
ــای  ــه فعالیت ه ــار کار، ب ــواره در کن ــرد. هم ــع آوری می ک جم

ــود.  فرهنگــی در مســجد و در محــل کار مشــغول ب
 ازدواج

ــت.  ــه ازدواج گرف ــم ب ــالمی تصمی ــروزی انقالب اس ــس از پی پ
ــد  ــاب و معتق ــا حج ــری ب ــرم دخت ــت دارم همس ــت: »دوس گف
باشــد.« مدتــی بعــد در ســال 13۵9 بــا دختــری متدیــن ازدواج 
کــرد و صاحــب یــک فرزنــد پســر شــد. بــا آغــاز جنگ تحمیلــی، 
ــول  ــد و در دزف ــرد ش ــای نب ــازم جبهه ه ــرعت ع ــه س ــی ب عل
حضــور پیــدا کــرد. بــرادر کوچکتــرش محمــود، در ســال 136۲ 
در جبهه هــای نبــرد حــق  علیــه  باطــل بــه شــهادت رســید. بعــد 

ــد. ــر می پروران ــهادت را در س ــی آرزوی ش ــز عل از آن نی
ــا  ــت. مخصوص ــین )ع( داش ــام  حس ــه ام ــی ب ــی ارادت خاص عل
ــزاری مراســم  ــذری و برگ ــذای ن ــه غ ــرای تهی ــاه  محــرم ب در م
می کــرد.  زیــادی  تــالش  )ع(  اباعبداهلل الحســین  عــزاداری 
همیشــه تاکیــدش بــه حجــاب و نمــاز  جماعــت و نمــاز جمعــه 
ــت:  ــود و می گف ــدم ب ــر پیش ق ــن ام ــز در ای ــودش نی ــود. خ ب
ــنگر  ــکل در س ــن ش ــم« و بدی ــی بگذاری ــنگر را خال ــد س »نبای

ــد. ــاودان ش ــه ج ــرای همیش ــالم ب اس
 نحوه شهادت

۲۴اســفند1363 بــود. صــدام اعــالم کــرده بــود کــه نمــاز جمعــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــرد. عل ــد ک ــاران خواه را بمب
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــرد. حض ــرکت ک ــه ش ــاز جمع در نم
)دامــت برکاتــه( مشــغول خوانــدن خطبــه نمــاز جمعــه بودنــد 
ــادی  ــدت زی ــا م ــید؛ ام ــوش رس ــه گ ــاری ب ــدای انفج ــه ص ک
ــد و  ــه دادن ــخنرانی  را ادام ــه س ــان بالفاصل ــه ایش ــت ک نگذش
نمــاز جمعــه اقامــه شــد. نمازگــزاران در قنــوت نمــاز بودنــد کــه 
صــدای بمبــاران هوایــی صــدام بــه گــوش رســید. هیــچ یــک از 
نمازگــزاران، صفــوف نمــاز جمعــه را تــرک نکردنــد و تــا پایــان 

حضــور داشــتند. 
ــت،  ــه بازگش ــه خان ــه ب ــهید از نمازجمع ــادر ش ــه م ــی ک زمان
ــه.  ــا ن ــه بازگشــته اســت ی ــه خان ــی ب ــا عل ــه آی ــود ک ــران ب نگ

ــه  ــه خان ــی ب ــه همســر عل ــود ک ــروب ب ــاعت حــدود 6-7 غ س
ــد از آن  ــت. بع ــی را گرف ــراغ عل ــت  و س ــرش رف ــادر همس م
ــدت دو  ــه م ــاده باشــد. ب ــی افت ــد اتفاق ــه بای متوجــه شــدند ک
روز در بیمارســتان ها بــه جســتجویش پرداختنــد؛ امــا ســرانجام 
ــدر  ــهدا آنق ــر ش ــد. پیک ــدا ش ــی پی ــکی قانون ــرش در پزش پیک
ســوخته بــود کــه بــه ســختی شناســایی می شــد. علــی توســط 

ــد. ــایی ش ــهایش شناس لباس
 عوامل ترور

عوامــل تــرور بمبگــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند. 

نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین
 خواهر شهید

را دســتگیر کردنــد.  بــا گذشــت چنــد مــاه، عوامل تــرور 
ــا  ــدام آنه ــم اع ــا در مراس ــد ت ــوت کردن ــهدا دع ــواده ش از خان
ــی  ــوژی خاص ــدف و ایدئول ــچ ه ــرور هی ــد. عوامل ت ــور یابن حض
ــی  ــای پول ــرای وعده ه ــا ب ــتند و تنه ــت نداش ــن جنای ــرای ای ب
کــه بــه آنهــا داده شــده بــود، دســت بــه چنیــن جنایتــی زدنــد. 
ــورت  ــه ص ــد، ب ــه ش ــوع را متوج ــن موض ــه ای ــی ک ــدرم زمان پ
یکــی از آنهــا ســیلی محکمــی زد و گفــت: »حــاال پولهایــت را بــا 
خــود بــه گــور ببــر و بعــد از آن اگــر توانســتی بــه آن دنیــا ببــر.«
منافقیــن و ســرکرده های آنهــا گمــان نکننــد حــاال کــه 
ــالمی  ــالب  اس ــا از انق ــانده اند م ــهادت رس ــه ش ــدادی را ب تع
ــدد در  ــر مج ــهدا اگ ــواده ش ــا خان ــه م ــیم، بلک ــت می کش دس
ــر از  ــر و آماده ت ــار زودت ــم، این ب ــرار بگیری ــی ق ــن موقعیت چنی
قبــل بــه میــدان می آییــم. زیــرا معتقدیــم مرگمــان در ایــن راه، 
شــهادت در راه خــدا اســت.؛ امــا منافقیــن، بــازی دو ســر باخــت 

ــد.  ــام داده ان را انج
خاطرات شهید به روایت خواهرش

 جبهه رفتن وظیفه است
زمانی کــه جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد، علــی بالفاصلــه بــه جبهــه 
ــرده ای و  ــه ازدواج ک ــاال ک ــم ح ــه او می گفتی ــی ب ــت. گاه رف
مســئولیت خانــواده را برعهــده داری، بــه جبهــه نــرو؛ امــا علــی 
ــر چــه خــدا  ــه اســت و ه ــن وظیف ــه رفت ــه. جبه ــت: »ن می گف

ــود.«  ــان می ش ــد هم بخواه



 وصیت شهید30
مدتــی قبــل از آنکــه پســرش در ســال 1360 
ــود. وصیــت کــرده  ــه ب ــه جبهــه رفت ــد ب ــا آی به دنی
ــاالر  ــدم، س ــر ش ــد پس ــب فرزن ــر صاح ــود: »اگ ب
شــهیدان امــام  حســین )ع( الگویــش باشــد و اگــر 
صاحــب دختــری شــدم، حضــرت فاطمــه )س( 
الگویــش باشــد.« پــس از آن کــه از جبهــه بازگشــت 
فرزنــدش به دنیــا آمــد و نامــش را محمدعلــی نهــاد.

 مطیع امر پدر و مادر 
ــود.  ــل ب ــی قائ ــرام خاص ــادرم احت ــدر و م ــرای پ ب
هیچ وقــت روی حــرف آنهــا حرفــی نمــی زد. در 
خاطــرم هســت کــه یــک روز پــدرم کاری را از علــی 
خواســته بــود و او ســهوی برعکــس آن کار را انجــام 
داده بــود. بــا آنکــه مســئلة خیلــی مهمــی نبــود، بــا 
ــادا  ــا مب ــید ت ــدرم را می بوس ــک بار پ ــمانی اش چش
ــدر و  از او ناراحــت باشــد. همیشــه کمــک حــال پ
ــه رســم  ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ــود. زمان های ــادرم ب م
ــای  ــم، پرده ه ــام دهی ــی انج ــه  تکان ــال خان ــر س ه
خانــه پــدر و مــادرم را بــاز می کــرد و بــه خانــه اش 
می بــرد. پرده هــا را بــا لباسشــویی می شســت و 
ــرد.  ــب می ک ــد و نص ــر می گردان ــا را ب ــددا آنه مج

 امر به معروف
بــه جــا آوردن صله رحــم برایــش خیلــی مهــم بــود؛ 
ــت. در  ــار نمی گذاش ــت فش ــز تح ــی را نی ــا کس ام
ــی  ــالک خاص ــوام م ــتان و اق ــا دوس ــد ب رفت وآم
ــد و  داشــت. می گفــت: »کســی کــه نمــاز نمی خوان
مخالــف انقــالب  اســالمی اســت بایــد چنــد مرتبــه 
امــر بــه معــروف کــرد؛ امــا اگــر پاســخ نــداد، بهتــر 

ــته باشــی.«  ــدی نداش ــا او رفت وآم اســت ب
 دلتنگ برادرم؛ محمود

بــرادرم محمــود از علــی کوچکتــر بــود و یــک ســال 
پیــش از علــی، بــه شــهادت رســید. بعــد از آن تغییر 
زیــادی در حــال و هــوای علــی بوجــود آمــد. هیــچ  
ــی و دلتنگــی اش  ــداد کســی ناراحت ــازه ن ــت اج وق
را بــرای بــرادرم محمــود ببینــد. معتقــد بــود 
ــا دشــمن  ــم ت ــزد دیگــران اشــک بریزی ــد در ن نبای
ــرادرم  ــگ ب ــوت، دلتن ــا در خل ــود؛ ام خوشــحال ش
ــود  ــن، محم ــت: »ببی ــب می گف ــود. مرت ــود ب محم
ــود شــهید شــد. پــس مــن  کــه از مــن کوچکتــر ب
ــه محــل  ــه ب ــل از آنک ــا قب ــدارم.« صبح ه ــت ن لیاق
ــا  ــدرم می آمــد. ب ــه منــزل مــادر و پ ــرود ب کارش ب
ــد از  ــا بع ــه می شــد ت ــا مشــغول صــرف صبحان آنه
محمــود احســاس تنهایــی نکننــد و پــس از آن بــه 

محــل کارش می رفــت. 

 اقامه نماز جماعت
علــی حتــی در بانــک نیــز مشــغول کارهــای 
عضــو  و  انقالب اســالمی  زمینــه  در  فرهنگــی 
انجمن اســالمی بــود. در محــل کارش هــر روز نمــاز 
ــکل  ــن ش ــه ای ــد. ب ــه می کردن ــت اقام ــه جماع را ب
ــرد  ــه نمازجماعــت تشــویق می  ک ــز ب دیگــران را نی
و هــر زمــان فرصــت بــود بــه همــراه همکارانــش بــه 

عیــادت مجروحیــن می رفــت. 
 عوِض ُگل برامون نعش جوون 

میاد هنوز
بــرادرم بــه شــعرهای انقالبــی عالقــه خاصــی 
ــه همیشــه  ــعرهایی ک ــت از آن ش ــک بی داشــت. ی
ــرخیه  ــار س ــه به ــت: »چ ــرد و می گف ــه می ک زمزم
کــه بــوی ُگل میــاد هنــوز، عــوض ُگل برامــون نعش 
ــا عیــد  جــوون میــاد هنــوز...« فقــط چنــد روزی ت
ــای  ــه خانواده ه ــن حادث ــه ای ــود ک ــه ب ــوروز فاصل ن
ــت شــعر  ــن بی ــا ای ــرد و انصاف ــدار ک ــادی را داغ زی
بــه تعبیــر نشســت و در عیــد نــوروز بــه جــای ُگل، 

ــد. پیکــر شــهدا را آوردن
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شهید غالمعلی حاجی هاشم



 کودکی و نوجوانی32
شــهید غالمعلــی حاجی هاشــم ســال 1310 در 
ــد. او در  ــا آم ــی( به دنی ــه دارقاض ــن )محل ــة َک قری
ــا  ــه  آنه ــه پیش ــن ک ــادری متدی ــدر و م ــان پ دام
باغــداری بــود بــزرگ شــد. تحصیالتــش را تــا 
ابتدایــی خوانــد. بعــد از آن بــرای امــرار معــاش بــه 
ــه کار شــد.  ــرد و مشــغول ب ــکان ک ــل م ــران نق ته

 جوانی، ازدواج و فعالیت ها
غالمعلــی خیاطــی را بــه  عنــوان شــغل و حرفــه اش 
ــاش  ــرار مع ــن راه ام ــود و از ای ــرده ب ــاب ک انتخ
می کــرد. در ســال 133۵ تصمیــم بــه ازدواج گرفــت 
و بــا دختــری در تهــران ازدواج کــرد. مراســم ازدواج 
ــزار  ــوام برگ ــی از اق ــزل یک ــاده و در من ــیار س بس
ــه  همــراه همســرش زندگــی  شــد. بعــد از ازدواج ب
ــاز  ــران آغ ــت ته ــه قصرالدش ــترک را در محل مش
کــرد. ثمــره ایــن ازدواج ۴ فرزنــد پســر و 3 فرزنــد 

دختــر اســت.
ــت.  ــش می رف ــیب هایش پی ــراز و نش ــا ف ــی ب زندگ
تــا آنکــه صــدای منــادی انقالب اســالمی بــه گــوش 
رســید. بعــد از آن غالمعلــی هــم بــه جمــع عظیــم 
ــه  ــی ب ــه خاص ــت. او ارادت و عالق ــون پیوس انقالبی
ــش  ــه منزل ــی ک ــا جای ــت. ت ــی)ره( داش امام خمین
ــود.  ــش شــده ب ــای مقتدای ــرای اعالمیه ه ــی ب مکان
ــا  ــادی از اعالمیه ه ــم زی ــالب، حج ــه انق در بحبوح
و نوارهــای ســخنرانی امــام )ره( بــه خانــه اش 
ــد.  ــف پخــش می ش ــای مختل ــد و در مکان ه می آم
ــته  ــوی نداش ــم رژیم پهل ــای ظال ــی از نیروه او ترس
ــرکت  ــوت ش ــه طاغ ــرات، علی ــب در تظاه و  مرت
ــی  ــه خوب ــز ب ــواده اش نی ــن راه، خان ــرد. در ای می ک

ــد.  ــار و همراهــش شــده بودن ی
غالمعلــی شــغلش خیاطــی بــود؛ امــا بــه حرفــه اش 
ــرد.  ــگاه نمی ک ــد ن ــب درآم ــوان کس ــه عن ــط ب فق
بعــد از آنکــه جنــگ تحمیلــی آغــاز شــد، به واســطه 
ــت.  ــا می رف ــه جبهه ه ــت ب ــد وق ــر چن ــغلش ه ش
تعمیــر می کــرد  را  لبــاس رزمنده هــا  آنجــا  در 
بــر  عــالوه  می دوخــت.  را  آنهــا  لباس هــای  و 
ــرای عاشــقان راه ــه، مغــازه اش نیــز پایگاهــی ب  خان
ــی  ــراد انقالب ــا اف ــدام ب ــود. م ــی )ره( ب ــام  خمین  ام
جمــع می شــدند و بــرای پیشــبرد هــر چــه بیشــتر 

ــد. ــت می کردن ــالب  اســالمی صحب ــداف انق اه
غالمعلــی خیلــی مــردم دار بــود. بســیار صبــور 
ــتان  ــوام و دوس ــر اق ــود. اگ ــکالت ب ــالل مش و ح
بــا مشــکلی مواجــه می شــدند، بــرای حــل آن 

همیشــه بــه او مراجعــه می کردنــد. 
یکــی از پســرهایش در کمیتــه و دیگــری در بســیج 
ــن  ــرد. ای ــت می ک ــاد فعالی ــپاه و جه ــجد و س مس
ــود.  ــده ب ــن ش ــه منافقی ــرای کین ــی ب ــر دلیل ام

منافقیــن بارهــا نامــه تهدید آمیــز بــا محتــوای 
»قطعــه ۲۴ منتظــر خــودت و پســرهایت هســتیم،« 
تصمیــم  مرتبــه  چنــد  حتــی  می فرســتادند. 
گرفتنــد غالمعلــی را تــرور کننــد. آنهــا بــرای تــرور 
ــی  ــا از آنجای ــد؛ ام ــه می کردن ــازه او مراجع ــه مغ ب
کــه در مغــازه اش شــلوغ بــود، می ترســیدند و 

می رفتنــد.
غالمعلــی هــر هفتــه در نمــاز جمعــه دانشــگاه 
ــالم  ــدام اع ــه ص ــا آنک ــرد. ب ــرکت می ک ــران ش ته
ــن  ــد، ای ــاران می کن ــه را بمب ــود نمازجمع ــرده ب ک
موضــوع مانعــی بــرای رفتنــش بــه نمازجمعه نشــد.

 نحوه شهادت

ــدر همســرش  ــی، پ ــل از شــهادت غالمعل 9 روز قب
از دنیــا رفتــه بــود. مهمان هــا بــه منزلــش در 
ــن  ــت ای ــرش گف ــد. آن روز همس ــد بودن رفت وآم
ــرو چــون ممکــن اســت  ــه ن ــاز جمع ــه نم ــه ب هفت
ــر اســت شــما منــزل باشــید؛  ــد و بهت مهمــان بیای
امــا غالمعلــی نپذیرفــت و گفــت: »حــاال کــه 
صــدام اعــالم کــرده اســت نمــاز جمعــه را بمبــاران 
می کنــد، نبایــد فضــا را خالــی گذاشــت.« غالمعلــی 
ــرادرزاده اش  ــه همــراه دختــر، مــادر عروســش و ب ب
شــهید محســن حاجی هاشــم بــه نمــاز جمعــه 

ــد. رفتن
ــاز  ــود. نم ــی ب ــغول خیاط ــه مش ــرش در خان همس
جمعــه بــه صــورت مســتقیم از رادیــو پخــش 

. می شــد
 آنقــدری از ســخنرانی حضــرت  آیــت اهلل  خامنــه ای، 
ــه  ــود ک ــته ب ــه آن روز نگذش ــاز جمع ــب نم خطی
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صــدای انفجــار آمــد. بعــد از اتمــام نمــاز، دختــر و مادر عروســش 
ــرادرزاده اش  ــی و ب ــری از غالمعل ــا خب ــه بازگشــتند؛ ام ــه خان ب
نشــد. همســرش وقتــی متوجــه شــد ایــن بمبگــذاری تعــدادی 
ــگاه  ــمت دانش ــه س ــه ب ــت، بالفاصل ــروح داده اس ــهید و مج ش
ــی   ــه بیمارســتان مصطف ــن را ب ــرد. مجروحی ــت ک ــران حرک ته
ــوار  ــه دی ــهدا را ب ــت ش ــد. لیس ــال داده بودن ــی )ره( انتق خمین
ــهید  ــم ش ــن اس ــد. اولی ــرده بودن ــب ک ــتان نص ورودی بیمارس

ــود.  ــم ب ــی حاجی هاش غالمعل

 عوامل ترور
ــه  ــران س ــه دانشــگاه ته ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمب گ ــل ت عوام
نفــر بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام 

شــدند.
نظر خانواده شهید درباره منافقین

 همسر شهید
بــا دیــدن اســم همســرم در لیســت شــهدای نمــاز جمعــه، مثــل 
ــند.  ــه باش ــن ریخت ــرد روی م ــک ســطل آب س ــه ی ــود ک آن ب
پاهایــم سســت شــد و نشســتم. بعــد ازآنکــه کمــی حالــم بهتــر 
ــرم  ــد همس ــن بای ــم م ــتان گفت ــئولین بیمارس ــه مس ــد ب ش
ــانی(  ــجده گاه )پیش ــدم س ــم و دی ــردخانه رفت ــه س ــم. ب را ببین

ــت. ــده اس ــیب دی ــدت آس ــرم به ش همس
همــه مــا از ایــن دنیــا رفتنــی هســتیم. غالمعلــی و دیگــر شــهدا 
بــه بهتریــن راه ممکــن از ایــن دنیــا رفتنــد؛ امــا بــرای منافقیــن 
ــت  ــت هدای ــه راه راس ــا را ب ــدا آنه ــت: »خ ــوان گف ــط می  ت فق

کنــد.«
 دختر شهید

تــا قبــل از شــهادِت پــدرم خنــده از روی لب هایــم کنــار 
ــی  ــم معن ــده برای ــان خن ــهادت ایش ــس از ش ــا پ ــت؛ ام نمی رف
نداشــت. پــدرم نــه تنهــا از ارکان اصلــی زندگــی مــا بــود، بلکــه 
او و پســرعمویم از زنجیره هــای اصلــی و محکــم فامیــل بودنــد. 
بــا شــهادت پــدرم احســاس خــالء بزرگــی بــه زندگــی داشــتم 
ــی آورد؛  ــردی م ــاک س ــد خ ــت. می گوین ــی نداش ــه جایگزین ک
ــن  ــد. م ــرد نش ــت س ــچ  وق ــدرم هی ــاک پ ــن خ ــرای م ــا ب ام
هیــچ  وقــت نتوانســتم ایــن خــالء را بــا چیــز دیگــری پُــر کنــم. 
پــدرم بــرای اقامــه نمــاز جمعــه بــه دانشــگاه تهــران رفتــه بــود 
و بــه شــهادت رســید. حــاال بعــد از شــهادت پــدرم مــدام ایــن 

اضطــراب و نگرانــی را داشــتم کــه آیــا فــردا کــه از مدرســه بــه 
ــدر همیشــه  ــد از پ ــن بع ــادرم هســت؟ م ــردم، م ــه برمی گ خان

ــتم. ــادرم را داش ــره از دســت دادن م دله
بعــد از چنــد مــاه عوامــل  تــرور را دســتگیر و در جلــوی 
ــر  ــد نف ــط چن ــا فق ــا اینه ــد؛ ام ــدام کردن ــا اع ــم های م چش
ــن  ــه چنی ــول دســت ب ــرای پ ــه ب ــد ک ــن بودن ــراد رده پایی از اف
ــتند و در  ــوز هس ــن هن ــرکرده های منافقی ــد. س ــی زدن جنایت
ــی را  ــن جنایت های ــی چنی ــع بین الملل ــدگان مجام ــل دی مقاب

مدیریــت و انجــام می دهنــد.
 از مجامــع بین المللــی نمی شــود هیــچ انتظــاری داشــت. 
چطــور اســت کــه در ایــران ایــن همــه جنایــت توســط منافقیــن 
و گروهک هــای تروریســتی انجــام شــده اســت و همــه ســاکت 
هســتند؛ امــا اگــر در یکــی از دورتریــن نقــاط ایــن دنیــا فــردی 
ــا می کننــد کــه  بخواهــد گربــه ای را بکشــد، چنــان در بوق و کرن
رفته انــد گربــه را نجــات داده انــد. واقعــا انســانیت بــرای مجامــع 
بین المللــی چــه معنایــی دارد؟ چطــور می شــود کــه تــرور ایــن 
ــت نیســت؛  ــران خــارج از انســانیت و جنای ــداد انســان در ای تع
امــا کشــتن گربــه ای دور از انســایت اســت؟ در فلســطین و غــزه 
هــر روز ایــن تعــداد زن و بچــه و پیــر و جــوان بــه خــاک و خــون 
ــد.  ــی ســکوت کرده ان ــع بین الملل ــا مجام ــوند؛ ام کشــیده می ش
ــم. چــون  ــی بگویی ــع، بین الملل ــن مجام ــه ای ــده دار اســت ب خن

ایــن مجامــع منحصــر بــه خودشــان اســت.
 پسر شهید

منافقیــن پیــش از انقــالب بــا شــیوه خاصــی آمدنــد و بــا مظلــوم 
ــی  ــد. از زمان نمایــی از جمــع عظیــم انقالبی هــا یارگیــری کردن
ــرای  ــد، ب کــه متوجــه شــدند در ایــن مملکــت جایگاهــی ندارن
اعــالم موجودیــت دســت بــه دامــن تــرور شــدند. پــدرم ثروتمند 
ــواده اش را  ــود و خان ــا خ ــود؛ ام ــور نب ــئولین کش ــزو مس ــا ج ی
طــوری رهنمــود کــرده بــود کــه تمــام فعالیت هــای انقالبــی مــا 
خــاری در چشــم منافقیــن شــده بــود. بار هــا نامــه تهدیدآمیــز 
فرســتاده بودنــد. شــهادت در نمــاز می توانــد آرزوی هــر کســی 
ــال  ــالمی و در ح ــش در راه انقالب اس ــز خون ــدرم نی ــد. پ باش
ــرای مــا گذاشــت  ــر زمیــن ریختــه شــد و راهــی را ب عبــادت ب
کــه بســیار باعــث افتخــار اســت. اگــر لیاقــت داشــته باشــیم راه 

ــم.  ــدر را می روی پ
ــچ انتظــاری  ــازمان حقوق بشــر هی ــا س ــی ی ــع بین الملل از مجام
ــت  ــی اس ــد روغن ــی مانن ــع بین الملل ــت. مجام ــوان داش نمی ت
ــن  ــت ای ــچ  وق ــود. هی ــوط ش ــا آب زالل مخل ــد ب ــه بخواه ک
اتفــاق نمی افتــد. مــا خانــواده شــهدا اصــال منافقیــن را در هیــچ 
جایگاهــی نمی بینیــم کــه آن هــا را مــورد خطــاب قــرار دهیــم؛ 
ــت.  ــق اس ــه ح ــت ب ــن مملک ــه ای ــد ک ــا بدانن ــردم دنی ــا م ام
ریختــن خــون مــردم ایــن مملکــت و بــه شــهادت رســاندن ایــن 
ــود.  ــد ب ــوده و نخواه ــن نب ــع منافقی ــه نف ــت ب ــچ  وق ــردم هی م
ــتاده  ــتقامت ایس ــا اس ــهدا و ب ــون ش ــا خ ــالمی ب ــوری اس جمه

اســت.
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 دست و دلباز

ــود. در روســتای  ــاز ب همســرم خیلــی دســت و دلب
َکــن زمیــن ۵00 متــری داشــت. می گفــت در آنجــا 
ــول  ــن قب ــا م ــم؛ ام ــی کنی ــازیم و زندگ ــه بس خان
ــتفاده  ــن بالاس ــد زمی ــی دی ــی وقت ــردم. غالمعل نک
ــه  ــول ب ــت پ ــدون دریاف ــت، آن را ب ــده اس باقی مان
دو نفــر از اقوامــش بخشــید. آنهــا در آن زمیــن 

ــد.  ــی کردن ــاختند و زندگ ــه س خان
 اعالمیه ها و نیروی ساواک

ــا  ــادل نوار ه ــا محــل تب ــه م ــان انقــالب، خان در زم
روزی  بــود.  )ره(  امــام  خمینــی  اعالمیه هــای  و 
ــد  ــدت می کوبن ــه  ش ــه را ب ــدم در خان ــه ش متوج
ــم.  ــه را داری ــی خان ــم بازرس ــا حک ــد م و می گوین
یــا در را بــاز می کنیــد یــا در را می شــکنیم و 
بــه زور وارد خانــه می شــویم. وقتــی در را بــاز 
ــدود  ــتند. ح ــاواک هس ــای س ــدم نیروه ــردم، دی ک
ــد. طبقــه  ــر و رو کردن ــه را زی ــع تمــام خان یــک رب
ــه  ــاواکی ها ب ــتیم. س ــتاجر داش ــزل مس ــن من پایی
اشــتباه منــزل مســتاجر را گشــتند. وقتــی چیــزی 
ــد  ــاال می رفتن ــه ب ــد. اگــر طبق ــد، رفتن ــدا نکردن پی
ــل  ــا قت ــه م ــد هم ــا را می دیدن ــاک اعالمیه ه و س
ــور  ــی ک ــف و عنایت اله ــه لط ــا ب ــم؛ ام ــام بودی ع
ــی  ــری را بازرس ــکان دیگ ــتباه م ــه اش ــدند و ب ش
کردنــد. وقتــی ایــن موضــوع را بــرای همســرم 
بازگــو کــردم اصــال دلهــره ای در او بــه وجــود 
ــت  ــش بی اهمی ــوع برای ــن موض ــدر ای ــد. آنق نیام
 بــود کــه اصــال اعالمیــه و نوارهــای ســخنرانی 
امــام )ره( را در جایــی پنهــان نمی کردیــم و بــا 

ــد. ــدا می ش ــاده پی ــی س ــک بررس ی
 من عید امسال نیستم 

بعــد از شــهادت غالمعلــی، بــرادرش بــرای مــا 
ــه،  ــاز جمع ــل نم ــد روز قب ــه چن ــرد ک ــف ک تعری
ــه او گفتــه اســت: »مــن خــواب دیــدم  غالمعلــی ب
در تظاهــرات هســتم و گاردی هــا دنبالــم افتاده انــد. 
در همــان لحظــه مــادرم آمــد و مــرا بــا خــود بــرد. 
مــن عیــد امســال را نیســتم. هــوای همســر و 

بچه هایــم را داشــته بــاش.«
 شهادت لیاقت می خواهد...

همســرم آنقــدر تواضــع داشــت کــه هیــچ  وقــت بــه 
زبــان نیــاورد آرزویش شــهادت اســت. دو ســال قبل 
از شــهادتش بــه زیــارت امــام  رضــا )ع( رفتــه بودیم. 
ــی شــهید  ــدم کــه غالمعل مــن در آنجــا خــواب دی
شــده اســت. وقتــی برایــش تعریــف کــردم گفــت: 

ــم.«  »شــهادت لیاقــت می خواهــد کــه مــا نداری

خاطرات شهید به روایت دختر
 پوشیدن چادر؛ تمسخر دیگران

پــدرم بســیار بــه حجــاب دخترهایــش مقیــد بــود؛ 
ــن موضــوع را  ــا هیــچ  وقــت به طــور مســتقیم ای ام
ــة  ــه مدرس ــا را ب ــت. م ــم نگف ــن و خواهرهای ــه م ب
اســالمی می فرســتاد. در آن زمــان بچــه بــودم 
ــی  ــود. از طرف ــخت ب ــم س ــادر برای ــیدن چ و پوش
می کردنــد.  مســخره  را  چادری هــا  عــده ای، 
ــد  ــردم، او می خندی ــه می ک ــدرم گالی ــه پ ــی ب وقت
ناراحــت می شــوی؟ آن هــا  و می گفــت: »چــرا 
حســودی می کننــد کــه نمی تواننــد ماننــد تــو 
چــادر ســر کننــد و حجــاب داشــته باشــند.« پــدرم 
همیشــه بــا برخــورد مناســب و بــدون اجبــار مــا را 

ــرد. ــت می ک ــن هدای ــالم و دی ــمت اس ــه س ب
 مرا هم با خودت ببر

ــدرم هــر چنــد وقــت  ــی پ در زمــان جنــگ تحمیل
و  مــن  بــرای  دوری اش  عــازم جبهــه می شــد. 
خانــواده ام خیلــی ســخت می گذشــت. بــا اینکــه در 
پشــت جبهــه فعالیــت داشــت، همیشــه نگــران بودم 
ــار از او پرســیدم  ــن ب ــدرم بازنگــردد. آخری ــد پ نکن
ــه.  ــت: »بل ــد؟  گف ــم شــرکت دارن ــا ه ــا خانم ه آنج
ــد.« از او  در امدادرســانی و آشــپزی کمــک می کنن
ــرد,  ــم باخــودش بب ــرا ه ــار م ــودم این ب خواســته ب
ــم زد. ــر، سرنوشــت بهتــری را برایــش رق ــا تقدی ام

 نشانه های وجود خدا
ــتم،  ــوالی داش ــادی س ــائل اعتق ــه در مس ــی ک زمان
ــی  ــالت عال ــان تحصی ــود. ایش ــخگویم ب ــدرم پاس پ
ــه  ــه  طوریک ــود، ب ــه ب ــل مطالع نداشــت؛ بســیار اه
نــه تنهــا در مســائل اعتقــادی، بلکــه در هــر 
زمینــه ای توانایــی راهنمایــی افــراد را داشــت. مــن 
خیلــی دربــاره خــدا، ائمــه  معصومیــن )ع( و ســیره  
زندگــی آنهــا ســوال می پرســیدم. او نیــز بــه خوبــی 
ــا  ــه ب ــدرم در رابط ــک روز از پ ــود. ی ــخگویم ب پاس
ذات خــدا ســوال پرســیدم. ایشــان گفــت: »بــه ذات 
ــزی  ــد آن چی ــون ذات خداون ــن. چ ــر نک ــدا فک خ
ــه  ــم و ب ــه آن فکــر کنی ــم ب ــا بتوانی ــه م نیســت ک
نتیجــه  برســیم. افــرادی کــه زیــاد بــه ایــن موضــوع 
می شــوند.  گمــراه  نهایــت  در  می کننــد  فکــر 
اطرافــت را نــگاه کــن و آفریده هــای خــدا را ببیــن. 

ــت.« ــدا اس ــود خ ــانه های وج ــن نش همی
 غم از دل برود چون تو بیایی

ــد  ــه 7 فرزن ــا آنک ــود. ب ــان ب ــیار مهرب ــدرم بس پ
ــوع  ــه ن ــدام چ ــر ک ــا ه ــت ب ــا می دانس ــت؛ ام داش
ــرم  ــای بزرگ ت ــا برداره ــت. ب ــب اس ــاری مناس رفت
طــور دیگــری صحبــت می کــرد. بــا دخترانــش کــه 
احتیــاج بــه محبتــش داشــتند، بــه شــکل دیگــری 
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ــه  ــود ک ــی ب ــر از آدم های ــه پُ ــازه اش همیش ــرد. مغ ــار می ک رفت
ــه  ــتند. همیش ــورتی داش ــا مش ــی ی ــک مال ــه کم ــاج ب احتی
ــا مطالعــه قــرآن بــود. هــر روز فقــط یــک  نمازهایــش همــراه ب
حــزب می خوانــد امــا معنــی اش را نیــز مطالعــه می کــرد. 
پــدرم خیلــی بــا گذشــت بــود. اگــر فــردی می آمــد و از اعمــال 
ــم.«  ــت: »بگذری ــدرم می گف ــی داد، پ ــر م ــران خب نادرســت دیگ
ــات  ــی اوق ــت. گاه ــده اس ــگ ش ــدری تن ــن پ ــرای چنی ــم ب دل
ــه  ــدم، چ ــان را می دی ــر ایش ــار دیگ ــر یک ب ــردم اگ ــر می ک فک
صحبتــی بــا او دارم؟ امــا هــر بــار ایــن شــعر بــه ذهنــم خطــور 
می کــرد: »گفتــه بــودم چــو بیایــی غــم دل بــا تــو بگویــم، چــه 

ــو بیایــی« ــرود چــون ت ــم کــه غــم از دل ب بگوی
خاطرات شهید به روایت پسر

 همه سفارشش در مسائل دینی بود
پــدرم بســیار خانــواده دوســت بــود. جمعیــت خانــواده مــا زیــاد 
بــود و 7 بچــه بودیــم. آن زمــان ماشــین و وســایل نقلیــه ماننــد 
ایــن روزهــا نبــود؛ امــا پــدرم مقیــد بــود بــا 7 بچــه قــد  و  نیــم 
ــا همراهــش باشــیم.  ــا و گردش ه ــد در مهمانی ه ــد، همــه بای ق
ــم.  ــه مشــهد ســفر کنی ــم ب ــا ه ــه ب ایشــان اصــرار داشــت هم
ــام محــرم  ــم. در ای ــی می رفتی ــارک جنگل ــه پ ــت ب ــد وق هرچن
ــرد.  ــن می ب ــتای َک ــش روس ــه زادگاه ــزاداری ب ــرای ع ــا را ب م

همــه ســفارش و تاکیــدش در مســائل دینــی بــود.
 آموزش در عمل

خانــواده بــرای پــدرم بســیار حائــز اهمیــت بــود. مــن مدتــی را 
در جنــوب کشــور زندگــی می کــردم. پــدرم بــا آن همــه مشــغلة 
ــیر  ــن مس ــد روز ای ــدت چن ــه م ــال ب ــر س ــی، ه کاری و زندگ
ــود.  ــر نب ــل تذک ــان اه ــد. ایش ــم می آم ــرای دیدن ــی را ب طوالن
ــت؛  ــی نمی گف ــفارش هایش را زبان ــا و س ــت نصیحت ه ــچ  وق هی

ــت. ــا می آموخ ــه م ــز را ب ــل همه چی ــا در عم ام
 خیاطی در جبهه های غرب

آنقــدر حضــور در مناطــق جنگــی برایــش اهمیــت داشــت کــه 
هــر چنــد وقــت یــک بــار بــه مــدت 10یــا1۵ روز بــه جبهه هــای 
ــا،  ــه رزمنده ه ــرای کمــک ب ــا ب ــت. در آنج ــرب کشــور می رف غ
ــی  ــا کمک ــت ت ــرد و می دوخ ــر می ک ــا را تعمی ــای آن ه لباس ه

کــرده باشــد.
 نامه پستچی

ــدرم  ــه ای آورد. از پ ــتچی نام ــودم. پس ــدرم ب ــازة پ روزی در مغ
ــد  ــان خندی ــت؟ ایش ــیده اس ــا رس ــه از کج ــن نام ــیدم ای پرس
ــت.«  ــق اس ــرادران مناف ــرف ب ــت. از ط ــم نیس ــت: »مه و گف
ــه  ــردم، از آن هم ــه ک ــرده و مطالع ــاز ک ــه را ب ــه نام زمانی ک
ــا  ــا او ب ــدم؛ ام ــب ش ــود متعج ــده ب ــته ش ــه نوش ــدی ک تهدی
خونســردی و بی تفاوتــی برخــورد کــرد. می خندیــد و می گفــت: 
ــه  ــن لحظ ــد.« در ای ــاد می زنن ــا زی ــن حرف ه ــن از ای »منافقی
بــود کــه متوجــه شــدم، ایــن اولیــن نامــه  تهدیدآمیــز منافقیــن 
ــود. ــرده ب ــت ک ــا دریاف ــن نامه ه ــا از ای ــدرم بار ه ــا پ ــود. گوی نب



36

شهید مجتبی توانگردهقان



37

 کودکی و نوجوانی
شــهید مجتبــی توانگردهقــان ۴تیر13۲۴ در روســتای ســنقرآباد 
کــرج به دنیــا آمــد. دو خواهــر و 3 بــرادر بودنــد و خــودش فرزنــد 
ــت داد و  ــالگی از دس ــدرش را در ده س ــود. پ ــواده ب ــم خان پنج
ــه شــغل کشــاورزی  ــش ب ــه همــراه برادران از همــان کودکــی ب
مشــغول شــد. مجتبــی پــس از گذشــت چنــد ســال بــرای کار و 
ادامــه تحصیــل ســاکن تهــران شــد و بدیــن شــکل تحصیالتــش 
را تــا ششــم ابتدایــی ادامــه داد. بعــد از آنکــه ســنش بــه موعــد 
ــس از  ــد. پ ــربازی ش ــت س ــازم خدم ــید، ع ــربازی رس ــرر س مق
اتمــام دوره ســربازی همچنــان مشــغول کار بــود و مدتــی را در 

باجــه بلیــط فروشــی ســینما کار کــرد. 
 جوانی، ازدواج و فعالیت ها

ــه خواســتگاری  ــود کــه ب در ســال 13۴9، مجتبــی ۲۵ ســاله ب
دختــر یکــی از اقوامــش کــه در تهــران ســاکن بودنــد، رفــت. آن 
دختــر9 ســاله بــود و هنــوز ســنش بــرای ثبــت عقــد کــم بــود 
بــه همیــن دلیــل بعــد از آنکــه بــه 1۲ ســالگی رســید، بــا هــم 
ازدواج کردنــد. همســر مجتبــی کــم ســن بــود؛ امــا در کنــار هــم 

بــا صبــر و حوصلــه راه زندگــی را پیــش گرفتنــد. 
مجتبــی بعــد از ازدواج در بانــک ملــت شــعبه فرهنگســرا 
)کشــتارگاه ســابق( تهــران به عنــوان تحویــل دار مشــغول بــه کار 
ــان  ــر زم ــود. ه ــی حســاس ب ــال خیل ــه بیت الم ــد. نســبت ب ش
کــه از کار فــارغ می شــد بــرای سرکشــی و آبیــاری زمیــن 
کشــاورزی بــه کــرج می رفــت و در تمــام مــدت زندگــی 

ــتاد.  ــاز نایس ــت ب ــالش و فعالی ــه ای از ت لحظ
ــرکت  ــی ش ــای انقالب ــالمی در فعالیت ه ــالب اس ــش از انق پی
ــرد  ــان می ک ــواده اش پنه ــا را از خان ــه اینه ــا هم ــرد؛ ام می ک
ــوری  ــود به ط ــام )ره( ب ــه ام ــد ب ــوند. ارادتمن ــش نش ــا نگران ت
ــی  ــورت پنهان ــه ص ــان ب ــز آن زم ــط اختناق آمی ــه در محی ک
نــوار ســخنرانی های امــام  خمینــی )ره( را گــوش مــی داد. پــس 
از پیــروزی  انقالب اســالمی در محــل کارش عضــو انجمــن 
اســالمی شــد و در بســیج مســجد محــل نیــز فعالیــت  می کــرد.
مجتبــی در کنــار همــه تالش هــا و فعالیت هــای زیــادی کــه در 
ــی  ــود حت ــتگی ناپذیر ب ــرد، خس ــواده می ک ــاش خان ــن مع تامی
ــام  ــه اهتم ــاز جمع ــرکت در نم ــرای ش ــز ب ــل نی در روز تعطی
ــا  ــروازش ت ــث پ ــر باع ــن ام ــت همی ــت و در نهای ــژه ای داش وی

لقــاءاهلل شــد. 
 نحوه شهادت

ــای  ــاری زمین ه ــرای آبی ــار ب ــک ب ــت ی ــد وق ــر چن ــی ه مجتب
ــه  ــن حادث ــل از ای ــت. دو روز قب ــه کــرج می رف کشــاورزی اش ب
نیــز بــه کــرج رفــت و قــرار بــود جمعــه بازگــردد؛ امــا پنج شــنبه 
ــت زود  ــت بازگش ــرش عل ــادر همس ــی م ــد. وقت ــران آم ــه ته ب
ــد  ــدام می خواه ــنیده ام ص ــت: »ش ــید، گف ــش را پرس هنگاهم
ــه   ــم چ ــروم ببین ــم ب ــد. می خواه ــاران کن ــه را بمب ــاز جمع نم

می خواهــد بکنــد.« 
صبــح ۲۴اســفند1363 طبــق برنامــه همیشــگی، در نمــاز جمعه 
دانشــگاه تهــران شــرکت کــرد، بــا تعــدادی از همکارانــش قــرار 

گذاشــته بــود اول بــرای عیــادت مجروحین بــه بیمارســتان بروند 
و پــس از آن بــه همــراه چهــار نفــر از همکارانــش بــرای اقامــه 
نمــاز جمعــه بــه دانشــگاه تهــران رفتنــد. همســرش غــروب روز 
حادثــه متوجــه انفجــار بمــب در نمــاز جمعــه شــد و بــا آگاهــی 
از روحیــات همســرش می دانســت کــه در دانشــگاه می مانــد تــا 
بــه انتقــال مجروحیــن و شــهدا کمــک کنــد. فــردای آن روز ایــن 
غیبــت طوالنــی، نگــران کننــده شــده بــود و بــه همیــن ســبب 
بــه همــراه اقــوام به دنبالــش در بیمارســتان ها رفتنــد؛ امــا 
ــا اینکــه همــکاران  ــدا نشــد. ت ــن پی ــن مجروحی ــی در بی مجتب
بانــک بــه خانــه  مجتبــی آمدنــد. کلیــد، مــدارک، کتــاب دعــای 
ــاب  ــب پرت ــار بم ــا انفج ــش ب ــه در جیب ــایلی ک ــل و وس کمی
شــده بــود، توســط نمازگــزاران پیــدا شــده و بــه بانــک تحویــل 
ــه  ــایی ب ــرای شناس ــرش ب ــادر همس ــس از آن م ــد. پ داده بودن
محــل نگهــداری شــهدای مجهول الهویــه رفــت و  گفــت از پیکــر 
ــده اســت، فقــط دســت و کمــی از  ــی نمان ــزی باق مجتبــی چی
ــی  ــای لباس ــه پارچه ه ــش از تک ــود و هویت ــده ب ــه اش مان باالتن

کــه بــه تــن داشــت، محــرز شــد. 
 عوامل ترور

ــه  ــران س ــه دانشــگاه ته ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمب گ ــل ت عوام
نفــر بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام 

شــدند.
نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین

 همسر شهید

بعــد از شــهادت آقــا مجتبــی، فرزندانــم خیلــی آســیب دیدنــد. 
ــرم 10  ــاله و پس ــا 1۴ س ــرم تقریب ــهادتش، دخت ــان ش در زم
ــودم.  ــاردار ب ــه ب ــت ماه ــز هف ــوم را نی ــد س ــود و فرزن ــاله ب س
فرزنــد ســومم کــه ســه مــاه بعــد از شــهادت پــدرش بدنیــا آمــده 
ــا او  ــد و ب ــدا می زن ــدرش را ص ــه ای پ ــد بچ ــی می دی ــود وقت ب
بــه مدرســه مــی رود و یــا پــدری بــه فرزنــدش محبــت می کنــد، 
خیلــی زود خــالء نبــودن فــردی بــه نــام »پــدر« را متوجــه شــد. 
ــادی را  ــختی های زی ــالها س ــن س ــام ای ــم در تم ــن و فرزندان م
ــدام از آن  ــود هیچ ک ــرم ب ــر همس ــاید اگ ــم. ش ــر گذراندی از س

ــدیم.  ــل نمی ش ــختی را متحم س
چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه، عوامــل تــرور را دســتگیر کردنــد 



ــم 38 ــرای حک ــرای اج ــا ب ــد ت ــوت کردن ــا دع و از م
ــرای دریافــت مبلــغ  ــرور ب حضــور یابیــم. عوامــل ت
ــی زده  ــن جنایت ــه چنی ــت ب ــزی دس ــیار ناچی بس
بودند؛امــا حتــی اگــر مبلــغ هنگفتــی بــود آیــا ارزش 
ایــن را داشــت کــه مــا لحظــه ای در ســختی قــرار 
ــن  ــد در چنی ــن بای ــرکرده  های منافقی ــم؟ س بگیری
ــد  ــا می توانن ــد آی ــا ببینن ــد ت ــرار بگیرن شــرایطی ق
ــا در  ــه م ــختی هایی را ک ــه از س ــک لحظ ــط ی فق
ــد؟ شــهید  ــم را تحمــل کنن ــالها گذرانده ای ــن س ای
یک بــار شــهید می شــود؛ امــا خانــواده شــهدا 

ــوند. ــهید می ش ــار ش ــزار ب روزی ه
 ارادت به امام)ره( و انقالب

مــا قبــل از انقــالب ازدواج کردیــم و آن روزهــا 
همســرم فعالیت هــای انقالبــی داشــت؛ امــا بــه مــن 
ــات  ــتم. مراع ــادی نداش ــن زی ــون س ــت چ نمی گف
ــام  ــوم. در آن ای ــش نش ــا نگران ــرد ت ــم را می ک حال
ــا  ــن بعده ــت م ــخنرانی می گذاش ــوار س ــی ن پنهان
متوجــه شــدم کــه آن فــرد ســخنران، حضــرت امــام  
خمینــی )ره( بــوده اســت. آنقــدر بــه امــام  خمینــی 
ــران  ــه ای ــی ایشــان ب ــه وقت ــود ک ــد ب )ره( عالقه من
ــه فــرودگاه رفــت و از  ــرای اســتقبال ب بازگشــتند ب
ــر  ــی دی ــت و خیل ــرا )س( رف ــه بهشــت زه آنجــا ب

وقــت بــه خانــه بازگشــت. 
 ازدواج

مــا در ســال 13۴9 ازدواج کردیــم. بــا هــم نســبت 
دور فامیلــی داشــتیم. همســرم زمانــی کــه در 
تهــران مســتقر شــد یکــی از اتاق هــای خانــه 
ــد از  ــال بع ــد س ــود. چن ــرده ب ــاره ک ــدرم را اج پ
آن، صحبــت ازدواج بــا مــن را بــا خانــواده ام مطــرح 
کــرد و آنهــا نیــز پذیرفتنــد. آن دوران دختــران بــا 
ــه  ــودم ک ــاله ب ــد و 9 س ــم ازدواج می کردن ــن ک س
ــی 1۲  ــد. وقت ــتگاری ام آم ــه خواس ــی ب ــا مجتب آق
ــا گرفتــن گواهــی از اداره سرپرســتی  ســالم شــد ب
بــه عقــد هــم درآمدیــم و در خانــه پــدری ام زندگــی 

ــم. ــاز کردی ــود را آغ مشــترک خ
 امانت داری

همســرم بعــد از ازدواج در بانــک ملــت شــعبه 
به عنــوان  تهــران  ســابق(  فرهنگسرا)کشــتارگاه 
ــه کار شــد. آن زمــان پول هــا  ــل دار مشــغول ب تحوی
می کردنــد.  شــمارش  و  جابه جــا  گونــی  بــا  را 
ــود؛  ــران ب ــن شــعبه در ته شــعبه کشــتارگاه بدتری
امــا مســئولینش آنقــدر بــه او اعتمــاد داشــتند کــه 
کیســه پــول را تحویــل می دادنــد و می رفتنــد 
و همســرم خــودش تمــام پول هــا را شــمارش 
می کــرد و حســاب ها را انجــام مــی داد. ایشــان 
بــود.  بیت المــال خیلــی حســاس  بــه  نســبت 

گاهــی وقتــی خــودکار محــل کار در جیــب کتــش 
ــی داد و  ــتفاده از آن را نم ــازه اس ــد، اج ــا می مان ج

اســت. بیت المــال  می گفــت 
 مقدمات شهادت

ــه همــراه همســرم  ــاه قبــل از شــهادتش ب ــد م چن
ــن  ــد از ای ــدیم. بع ــه مشــرف ش ــه مک ــادرش ب و م
ــب  ــود. مرت ــرده ب ــر ک ــی تغیی ــی خیل ــفر، مجتب س
ــراه  ــب هایش هم ــاز ش ــی نم ــد؛ حت ــاز می خوان نم
بــا اشــک بســیار بــود. به طوری کــه بچه هــا از 

ــد. ــان متعجــب شــده بودن ــار پدرش ــن رفت ای
 احســاس می کردم او را از دست 

می دهم 
مــن در زمــان شــهادتش فرزنــد ســوم را هفت ماهــه 
بــاردار بــودم. مدتــی قبــل از شــهادت آقــا مجتبــی 
اضطــراب بی دلیلــی داشــتم. هــر شــب حالــم 
بــه  مــرا  به طوری کــه  می شــد،  بــد  به شــدت 
ــدام  ــن م ــم: »م ــه او می گفت ــرد. ب ــگاه می ب درمان
احســاس می کنــم شــما را از دســت می دهــم.« 
ــد خــودت را ناراحــت کنــی،  می گفــت: »شــما نبای
ــی  ــه فرق ــهدا[ چ ــر ]ش ــای دیگ ــا خانواده ه ــر ب مگ

داری؟!« 
 گره گشایی در خواب

ــا او در  ــکلی را ب ــان مش ــر زم ــهادتش ه ــد از ش بع
میــان می گذاشــتم بــه نحــوی حــل می شــد. 
در خاطــرم هســت کــه آقــا مجتبــی قبــل از 
ــود؛  ــام کــرده ب ــرای حــج  عمــره ثبت ن شــهادتش ب
ــک روز  ــتم. ی ــات آن نداش ــرای اثب ــی ب ــا مدرک ام
صبــح پــس از رفــت و آمدهــای زیــاد بــه اداره هــای 
مختلــف، بــه خوابــم آمــد و راهنمایــی ام کــرد. بعــد 
ــه ســازمان حــج و زیــارت رفتــم و موضــوع  از آن ب
ــا  ــدرک ی ــن م ــان گذاشــتم. از م ــا در می ــا آنه را ب
ــم:  ــول را خواســتند. گفت ــز پ ــام و واری محــل ثبت ن
ــا در  ــاد فیش ه ــال زی ــه احتم ــدارم و ب ــی ن مدرک
جیــب همســرم ســوخته اســت. مســئول مربــوط مرا 
ــام  ــای ثبت ن ــر از دفتره ــه پ ــرد ک ــی ب ــل اتاق داخ
بــود. در دلــم گفتــم خدایــا مــن چطــور ایــن تعــداد 
زیــاد دفتــر را بررســی کنــم؛ امــا مشــخصات ثبــت 
ــی زود و در  ــرم خیل ــن و همس ــره م ــج عم ــام ح ن
دفتــر پنجــم پیــدا شــد و ســپس فیش هــا را هدیــه 

کــردم.
 خدمت به خانواده

ــا  ــود و ب ــری ب ــیار تالش گ ــرد بس ــی م ــا مجتب آق
ــرد.  ــالش می ک ــواده اش ت ــرای خان ــوان ب ــه ت هم
ایشــان هــم در بانــک کار می کــرد و هــم در زمیــن 
کشــاورزی روســتایش فعالیــت داشــت. خیلــی 
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ــود و  ــد ب ــی عالقه من ــا خیل ــه بچه ه ــود. ب ــت ب ــواده دوس خان
ــی در حــد  ــا اینکــه از نظــر مال ــد. ب بچه هــا هــم عاشــقش بودن
متوســط بودیــم ولــی هــر کاری کــه از دســتش برمی آمــد بــرای 
راحتــی مــا انجــام مــی داد. خیلــی احســاس مســئولیت می کــرد. 
مــن هــم در همــه مســائل زندگــی بــه او تکیــه کــرده بــودم و 
به شــدت وابســته اش بــودم. طــوری کــه پــس از شــهادتش بــرای 
خیلی هــا ســوال بــود کــه بعــد از آقــا مجتبــی مــن بــه تنهایــی 
ــد چــه خواهــم کــرد. در تمــام ایــن ســالها فقــط  ــا ســه فرزن ب

ــداری ام مــی داد. ــود و دل ــادرم کمکــم ب م
 افتخار زادگاهش شد

ــه خــاک  ــرا )س( ب  دوســت داشــتم همســرم را در بهشــت  زه
ــتای  ــهید روس ــن ش ــی اولی ــا مجتب ــون آق ــا چ ــپاریم؛ ام بس
ســنقرآباد بــود خانــواده اش راغــب بودنــد او را در زادگاهــش بــه 
ــا  ــود آق ــه خ ــه شــدم ک ــی متوج ــد از مدت ــاک بســپارند. بع خ
ــد.  ــش باش ــل زادگاه ــزارش در مح ــت م ــت داش ــی دوس مجتب
ــی اش  ــزار دای ــر ســر م ــی ب ــل از شــهادتش وقت ــه قب ــک هفت ی
رفتــه بــود، بــا حســرت بــه دوســتانش گفــت: »متاســفانه ایــن 
ــه  ــر نداشــت ب ــه خب ــی ک ــدارد« در حال ــک شــهید ن ــتا ی روس

ــد. ــد ش ــش خواه ــار زادگاه ــودش افتخ زودی خ
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شهید محسن حاجی هاشم
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 کودکی و نوجوانی
محســن  شــهید  ســابق(  دوم  )ســرهمافر  دوم  ســرتیپ 
ــد شــد و در  حاجی هاشــم 11تیــر13۲7 در روســتای َکــن متول
خانــواده  ای مذهبــی کــه شــغل پــدرش کشــاورزی بــود، پــرورش 
یافــت. دوران تحصیلــش را تــا دبســتان در َکــن گذرانــد و 
ــام  ــه اتم ــی ب ــی رجب ــهید غالمعل ــه ش ــتان را در مدرس دبیرس

ــاند. رس
 جوانی و فعالیت ها

ــش  ــی ارت ــروی هوای ــم، وارد نی ــت دیپل ــس از دریاف ــن پ محس
ــت  ــرای دریاف ــری، ب ــی هماف ــای آموزش ــس از دوره ه ــد. پ ش
تخصــص بــه کشــور آمریــکا مهاجــرت کــرد. او حتــی در محیــط 
ــن منحــرف نشــد و  ــکا از راه دی فاســد کشــوری همچــون آمری
در آنجــا نیــز نمــاز و روزه را تــرک نکــرد. بعــد از آنکــه مــدرک 
تحصیلــی  اش را در زمینــه تخصــص فانتــوم اف1۴ کســب کــرد، 
تصمیــم گرفــت بــه ایــران بازگــردد. درجــه داران آمریکایــی بــه 
او پیشــنهاد دادنــد تــا در آمریــکا بمانــد؛ امــا محســن بــه همــه 

ــه ایــران بازگشــت. آن هــا دســت رد زد و ب
ــه  ــود ک ــته ب ــران نگذش ــه ای ــتش ب ــادی از بازگش ــدت زی م
ــب در 13۵1 ازدواج  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــه ازدواج گرف ــم ب تصمی
ــد.  ــر ش ــد پس ــر و دو فرزن ــد دخت ــک فرزن ــب ی ــرد و صاح ک
ــوام  ــی از اق ــزل یک ــرش در من ــراه همس ــه هم ــد از ازدواج ب بع
ــوژه  ــگاه ن ــه پای ــران ســاکن شــدند. در شــهریور 13۵۲ ب در ته
)شــاهرخی ســابق( در همــدان منتقــل شــد و بــه همــراه 
ــام  ــس از اتم ــن پ ــرد. محس ــکان ک ــا نقل  م ــه آنج ــواده ب خان
ــت  ــران بازگش ــه ته ــال 13۵۵ ب ــدان در س ــش در هم ماموریت
و در ارتــش بــر روی هواپیمــای فانتــوم اف۵ مشــغول کار شــد. 
ــام )ره(  ــرت ام ــط حض ــالمی توس ــدای انقالب اس ــه ن ــی ک زمان
بــه گــوش رســید، محســن نیــز بــا آنکــه در ارتــش رژیــم دســت 
ــهید  ــی ش ــون هوای ــوم و فن ــگاه عل ــکا و در دانش ــانده آمری نش
ــی  ــه فعالیت های ــه ب ــود، در جلســه های مخفیان ســتاری)فعلی( ب
 علیــه رژیــم  ظالم شــاه می پرداخــت. او معمــوال عکســها و رســاله 
ــه  ــه خان ــی ب ــای مذهب ــراه کتابه ــه هم ــی )ره( را ب ــام  خمین ام

می بــرد و مطالعــه می کــرد. 
ســرانجام امــام  خمینــی )ره( در 1۲بهمــن13۵7 بــه ایــران 
بازگشــتند. محســن بــه همــراه دیگــر همافرهــای نیــروی 
هوایی ارتــش در روز تاریخــی 19بهمــن13۵7 بــه مدرســه 
ــه  ــی ب ــاس نظام ــه لب ــس ب ــکان، ملب ــت. در آن م ــوی رف عل
ــا ایشــان  ــد و ب ــرام کردن ــی )ره( ادای احت ــام  خمین حضــرت  ام
دســت بیعــت دادنــد. بدیــن شــکل ضربــه ای مهلــک بــر پیکــر 

آوردنــد. وارد  رژیم طاغــوت 
پــس از پیــروزی انقالب اســالمی، عــالوه بــر کار در زمینــه 
ــوری   ــی  جمه ــتاد عقیدتی سیاس ــوان اس ــه عن ــوم اف ۵، ب فانت
ــهای  ــد. کالس ــس ش ــه تدری ــغول ب ــز مش ــران نی ــالمی  ای اس
عقیدتــی اش عــالوه بــر ارتــش در مســاجد محــل نیــز همچــون 
ــای  ــروع تعارض ه ــا ش ــود. ب ــا ب ــین )ع( برپ ــجد  علی بن حس مس
رژیــم بعــث عــراق، محســن نیــز اصــرار زیــادی داشــت کــه بــه 

ــرای  ــا ب ــت ت ــا یکــی از دوســتانش رف ــرود. یــک روز ب جبهــه ب
ــازه  ــه او اج ــش ب ــل تخصص ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ــزام ش ــه اع جبه
ــد.  ــا را بازگرداندن ــداده و آنه ــی را ن ــن جنگ ــور در میادی حض
محســن کــه عالقه منــد بــه پاســداری در ســنگر جبهــه بــود، در 
ســنگر نمــاز جمعــه توســط منافقیــن کــوردل، پیــروز میــدان و 

ــدان شــد.   ــرای همیشــه جاوی ب
 نحوه شهادت

ــد  ــه عی ــد روز ب ــط چن ــود و فق ــه ب ــفند1363 روز جمع ۲۴اس
ــی  ــه  تکان ــهید مشــغول خان ــود. همســر ش ــده ب ــوروز باقی مان ن
عیــد نــوروز بــود. محســن ماننــد هــر هفتــه تصمیــم گرفــت بــه 
ــاز  ــه نم ــی حاجی هاشــم( ب ــالم  )شــهید غالمعل ــو غ ــراه عم هم
جمعــه دانشــگاه تهــران بــرود. همســرش گفــت ایــن هفتــه بــه 
ــه  ــه جمع ــن هفت ــت: »ای ــن گف ــا محس ــرود؛ ام ــه ن ــاز جمع نم
آخــر ســال اســت و حضــرت  آیــت اهلل  خامنــه ای )دامــت برکاتــه( 
ــن  ــروم.« پیــش از رفت ــد ب ــه هســتند و بای خطیــب نمــاز جمع
بــه همســرش ســفارش کــرد: »شیشــه ها را تمیــز نکــن، خــودم 
برمی گــردم و آنهــا را تمیــز می کنــم«. او پســر بزرگــش را 
ــود  ــته ب ــه ای نگذش ــد دقیق ــا چن ــرد؛ ام ــودش ب ــراه خ ــه هم ب
ــت:  ــه اس ــا گفت ــت باب ــت و گف ــه بازگش ــه خان ــرش ب ــه پس ک
»نمی خواهــد بــه نمــاز جمعــه بیایــی، بــرو بــا دوســتانت بــازی 

کــن.« 
در خانــه رادیــو روشــن بــود و همســر محســن خطبه هــای نمــاز 
جمعــه را گــوش مــی داد کــه ناگهــان صــدای انفجــار بــه گــوش 
رســید. بعــد از چنــد دقیقــه کوتــاه مجــدد خطبه هــا ادامــه پیــدا 
کــرد. چنــد ســاعتی از پایــان نمــاز جمعــه گذشــت و خبــری از 
محســن نشــد. بعــد از آن فــردی مراجعــه کــرد و بــه همســرش 
ــال  ــتان انتق ــه بیمارس ــم ب ــن اس ــا ای ــی را ب ــر داد مجروح خب
دادنــد؛ امــا نمی دانســت کــدام بیمارســتان بــوده اســت. همســر 
محســن همــه بیمارســتان ها و حتــی ســردخانه ها را گشــت تــا 
باالخــره او را در بیمارســتان مصطفــی  خمینــی)ره( پیــدا کــرد و 
همــان شــب نیــز بــه بیمارســتان ارتــش انتقــال یافــت. بدنــش 
بــه شــدت ســوخته بــود و اوره در خونــش مخلــوط شــده بــود. 
محســن در آن شــرایط نیــز آب طلــب می کــرد تــا وضــو بگیــرد 
و نمــاز بخوانــد. خیلــی زمــان نبــرد و او نیــز بــا فاصلــه یــک روز 

بــه قافلــه 13 شــهید نمــاز جمعــه پیوســت. 
 عوامل ترور

عوامــل تــرور بمبگــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند. 

نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین
 همسر شهید

ــرای  ــودم کــه حتــی اگــر ب ــه همســرم وابســته ب مــن آنقــدر ب
ــه همراهــش  ــت، ب ــم می رف ــن شــهرها ه ــه دورتری ــت ب ماموری
ــود.  ــف نشــده ب ــم تعری ــدون او برای ــی ب ــون زندگ ــم. چ می رفت
بعــد از شــهادت همســرم بــا ســختی های زیــادی روبــرو شــدم. 
بچه هایــم ماننــد خــودم مرتــب در حــال اشــک ریختــن بودنــد 
ــاله  ــه س ــم س ــر کوچک ــد. پس ــان را می گرفتن ــراغ پدرش و س



بــود کــه گریــه می کــرد و می گفــت پــدرم را 42
می خواهــم. 

منافقیــن از قبــل بــه دنبــال همســرم بودنــد. چنــد 
ــد و  ــده بودن ــا آم ــی م ــل زندگ ــه مح ــه ای ب مرتب
ســراغش را گرفتــه بودنــد و می خواســتند مطمئــن 
ــی  ــم اســت. حت ــه او محســن حاجی هاش ــوند ک ش
ــود  ــتری ب ــتان بس ــن در بیمارس ــه محس ــی ک زمان
ــای حاجــی  ــد و پرســیدند: »آق ــاس گرفتن ــز تم نی

ــده اســت؟«  هاشــم هنــوز زن
عوامــل بمبگــذاری نمــاز جمعــه را دســتگیر و 
اعــدام کردنــد. آنهــا بــا ایــن جنایــت فقــط 1۴ نفــر 
ــا ایــن  ــه شــهادت نرســاندند، بلکــه منافقیــن ب را ب
بمب گــذاری نســل های بعــد را نیــز از بیــن بردنــد. 
افــرادی را تــرور کردنــد و بــه شــهادت رســاندند کــه 
حضورشــان در کشــور و در بیــن مــردم ثمره   بخــش 

بــوده اســت. 

خاطرات شهید از کالم همسرش

مــن آنقــدر بــه همســرم وابســته بــودم کــه حتــی 
ــم  ــهرها ه ــن ش ــه دورتری ــت ب ــرای ماموری ــر ب اگ
ــی  ــم. چــون زندگ ــه همراهــش می رفت ــت، ب می رف
بــدون او برایــم تعریــف نشــده بــود. بعــد از شــهادت 
همســرم بــا ســختی های زیــادی روبــرو شــدم. 
ــک  ــال اش ــب در ح ــودم مرت ــد خ ــم مانن بچه های
ــد.  ــان را می گرفتن ــراغ پدرش ــد و س ــن بودن ریخت
پســر کوچکــم ســه ســاله بــود کــه گریــه می کــرد 

و می گفــت پــدرم را می خواهــم. 
منافقیــن از قبــل بــه دنبــال همســرم بودنــد. چنــد 
ــد و  ــده بودن ــا آم ــی م ــل زندگ ــه مح ــه ای ب مرتب
ســراغش را گرفتــه بودنــد و می خواســتند مطمئــن 
ــی  ــت. حت ــن حاجی هاشماس ــه او محس ــوند ک ش
ــود  ــتری ب ــتان بس ــن در بیمارس ــه محس ــی ک زمان
ــای حاجــی  ــد و پرســیدند: »آق ــاس گرفتن ــز تم نی

ــده اســت؟«  ــوز زن هاشــم هن
عوامــل بمبگــذاری نمــاز جمعــه را دســتگیر و 
اعــدام کردنــد. آنهــا بــا ایــن جنایــت فقــط 1۴ نفــر 
ــا ایــن  ــه شــهادت نرســاندند، بلکــه منافقیــن ب را ب
بمب گــذاری نســل های بعــد را نیــز از بیــن بردنــد. 
افــرادی را تــرور کردنــد و بــه شــهادت رســاندند کــه 

حضورشــان در کشــور و در بیــن مــردم ثمره   بخــش 
بــوده اســت. 

 اعالمیه ها و نیروی ساواک
ــا  ــادل نوار ه ــا محــل تب ــه م ــان انقــالب، خان در زم
روزی  بــود.  )ره(  امــام  خمینــی  اعالمیه هــای  و 
ــد  ــدت می کوبن ــه  ش ــه را ب ــدم در خان ــه ش متوج
ــم.  ــه را داری ــی خان ــم بازرس ــا حک ــد م و می گوین
یــا در را بــاز می کنیــد یــا در را می شــکنیم و 
بــه زور وارد خانــه می شــویم. وقتــی در را بــاز 
ــدود  ــتند. ح ــاواک هس ــای س ــدم نیروه ــردم، دی ک
ــد. طبقــه  ــر و رو کردن ــه را زی ــع تمــام خان یــک رب
ــه  ــاواکی ها ب ــتیم. س ــتاجر داش ــزل مس ــن من پایی
اشــتباه منــزل مســتاجر را گشــتند. وقتــی چیــزی 
ــد  ــاال می رفتن ــه ب ــد. اگــر طبق ــد، رفتن ــدا نکردن پی
ــل  ــا قت ــه م ــد هم ــا را می دیدن ــاک اعالمیه ه و س
ــور  ــی ک ــف و عنایت اله ــه لط ــا ب ــم؛ ام ــام بودی ع
ــی  ــری را بازرس ــکان دیگ ــتباه م ــه اش ــدند و ب ش
کردنــد. وقتــی ایــن موضــوع را بــرای همســرم 
بازگــو کــردم اصــال دلهــره ای در او بــه وجــود 
ــت  ــش بی اهمی ــوع برای ــن موض ــدر ای ــد. آنق نیام
بــود کــه اصــال اعالمیــه و نوارهــای ســخنرانی امــام 
)ره( را در جایــی پنهــان نمی کردیــم و بــا یــک 

ــد. ــدا می ش ــاده پی ــی س بررس
 من عید امسال نیستم 

بعــد از شــهادت غالمعلــی، بــرادرش بــرای مــا 
ــه،  ــاز جمع ــل نم ــد روز قب ــه چن ــرد ک ــف ک تعری
ــه او گفتــه اســت: »مــن خــواب دیــدم  غالمعلــی ب
در تظاهــرات هســتم و گاردی هــا دنبالــم افتاده انــد. 
در همــان لحظــه مــادرم آمــد و مــرا بــا خــود بــرد. 
مــن عیــد امســال را نیســتم. هــوای همســر و 

بچه هایــم را داشــته بــاش.«
 شهادت لیاقت می خواهد...

همســرم آنقــدر تواضــع داشــت کــه هیــچ  وقــت بــه 
زبــان نیــاورد آرزویش شــهادت اســت. دو ســال قبل 
از شــهادتش بــه زیــارت امــام  رضــا )ع( رفتــه بودیم. 
ــی شــهید  ــدم کــه غالمعل مــن در آنجــا خــواب دی
شــده اســت. وقتــی برایــش تعریــف کــردم گفــت: 

ــم.«  »شــهادت لیاقــت می خواهــد کــه مــا نداری
خاطرات شهید به روایت دختر

 پوشیدن چادر؛ تمسخر دیگران
پــدرم بســیار بــه حجــاب دخترهایــش مقیــد بــود؛ 
ــن موضــوع را  ــا هیــچ  وقــت به طــور مســتقیم ای ام
ــة  ــه مدرس ــا را ب ــت. م ــم نگف ــن و خواهرهای ــه م ب
اســالمی می فرســتاد. در آن زمــان بچــه بــودم 
ــی  ــود. از طرف ــخت ب ــم س ــادر برای ــیدن چ و پوش
می کردنــد.  مســخره  را  چادری هــا  عــده ای، 
ــد  ــردم، او می خندی ــه می ک ــدرم گالی ــه پ ــی ب وقت
ناراحــت می شــوی؟ آن هــا  و می گفــت: »چــرا 
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ــر  ــادر س ــو چ ــد ت ــد مانن ــه نمی توانن ــد ک ــودی می کنن حس
ــا برخــورد  ــدرم همیشــه ب ــد و حجــاب داشــته باشــند.« پ کنن
مناســب و بــدون اجبــار مــا را بــه ســمت اســالم و دیــن هدایــت 

می کــرد.
 مرا هم با خودت ببر

در زمــان جنــگ تحمیلــی پــدرم هــر چنــد وقــت عــازم جبهــه 
می شــد. دوری اش بــرای مــن و خانــواده ام خیلــی ســخت 
می گذشــت. بــا اینکــه در پشــت جبهــه فعالیــت داشــت، 
همیشــه نگــران بــودم نکنــد پــدرم بازنگــردد. آخریــن بــار از او 
ــه. در  ــد؟  گفــت: »بل ــا هــم شــرکت دارن پرســیدم آنجــا خانم ه
ــودم  امدادرســانی و آشــپزی کمــک می کننــد.« از او خواســته ب
این بــار مــرا هــم باخــودش ببــرد, امــا تقدیــر، سرنوشــت بهتــری 

ــم زد. ــش رق را برای

 نشانه های وجود خدا
زمانــی کــه در مســائل اعتقــادی ســوالی داشــتم، پــدرم 
پاســخگویم بــود. ایشــان تحصیــالت عالــی نداشــت؛ امــا ســواد 
زیــادی داشــت. بســیار اهــل مطالعــه بــود، بــه  طوریکــه نــه تنهــا 
در مســائل اعتقــادی، بلکــه در هــر زمینــه ای توانایــی راهنمایــی 
افــراد را داشــت. مــن خیلــی دربــاره خــدا، ائمــه  معصومیــن )ع( 
ــی  ــه خوب ــز ب ــیدم. او نی ــوال می پرس ــا س ــی آنه ــیره  زندگ و س
ــدا  ــا ذات خ ــه ب ــدرم در رابط ــک روز از پ ــود. ی ــخگویم ب پاس
ســوال پرســیدم. ایشــان گفــت: »بــه ذات خــدا فکــر نکــن. چــون 
ــه آن فکــر  ــم ب ــا بتوانی ــه م ــزی نیســت ک ــد آن چی ذات خداون
کنیــم و بــه نتیجــه  برســیم. افــرادی کــه زیــاد بــه ایــن موضــوع 
ــگاه  ــت را ن ــوند. اطراف ــراه می ش ــت گم ــد در نهای ــر می کنن فک
ــود  ــانه های وج ــن نش ــن. همی ــدا را ببی ــای خ ــن و آفریده ه ک

خــدا اســت.«
 غم از دل برود چون تو بیایی

ــا  ــت؛ ام ــد داش ــه 7 فرزن ــا آنک ــود. ب ــان ب ــیار مهرب ــدرم بس پ
ــت.  ــب اس ــاری مناس ــوع رفت ــه ن ــدام چ ــر ک ــا ه ــت ب می دانس
بــا بردارهــای بزرگ تــرم طــور دیگــری صحبــت می کــرد. 
ــه شــکل  ــه محبتــش داشــتند، ب ــاج ب ــه احتی ــش ک ــا دختران ب
ــی  ــر از آدم های ــه پُ ــازه اش همیش ــرد. مغ ــار می ک ــری رفت دیگ
ــتند.  ــورتی داش ــا مش ــی ی ــک مال ــه کم ــاج ب ــه احتی ــود ک ب
همیشــه نمازهایــش همــراه بــا مطالعــه قــرآن بــود. هــر روز فقط 
ــرد.  ــه می ک ــز مطالع ــی اش را نی ــد و معن ــزب می خوان ــک ح ی
پــدرم خیلــی بــا گذشــت بــود. اگــر فــردی می آمــد و از اعمــال 
ــم.«  ــت: »بگذری ــدرم می گف ــی داد، پ ــر م ــران خب نادرســت دیگ
ــات  ــی اوق ــت. گاه ــده اس ــگ ش ــدری تن ــن پ ــرای چنی ــم ب دل
ــه  ــدم، چ ــان را می دی ــر ایش ــار دیگ ــر یک ب ــردم اگ ــر می ک فک
صحبتــی بــا او دارم؟ امــا هــر بــار ایــن شــعر بــه ذهنــم خطــور 
می کــرد: »گفتــه بــودم چــو بیایــی غــم دل بــا تــو بگویــم، چــه 

ــی« ــو بیای ــرود چــون ت ــم کــه غــم از دل ب بگوی
خاطرات شهید به روایت پسر

 همه سفارشش در مسائل دینی بود
پــدرم بســیار خانــواده دوســت بــود. جمعیــت خانــواده مــا زیــاد 
بــود و 7 بچــه بودیــم. آن زمــان ماشــین و وســایل نقلیــه ماننــد 

ایــن روزهــا نبــود؛ امــا پــدرم مقیــد بــود بــا 7 بچــه قــد  و  نیــم 
ــا همراهــش باشــیم.  ــا و گردش ه ــد در مهمانی ه ــد، همــه بای ق
ــم.  ــه مشــهد ســفر کنی ــم ب ــا ه ــه ب ایشــان اصــرار داشــت هم
ــام محــرم  ــم. در ای ــی می رفتی ــارک جنگل ــه پ ــت ب ــد وق هرچن
ــرد.  ــن می ب ــتای َک ــش روس ــه زادگاه ــزاداری ب ــرای ع ــا را ب م

همــه ســفارش و تاکیــدش در مســائل دینــی بــود.
 آموزش در عمل

خانــواده بــرای پــدرم بســیار حائــز اهمیــت بــودم. مــن مدتــی را 
در جنــوب کشــور زندگــی می کــردم. پــدرم بــا آن همــه مشــغلة 

ــیر  ــن مس ــد روز ای ــدت چن ــه م ــال ب ــر س ــی، ه کاری و زندگ
ــود.  ــر نب ــل تذک ــان اه ــد. ایش ــم می آم ــرای دیدن ــی را ب طوالن
ــت؛  ــی نمی گف ــفارش هایش را زبان ــا و س ــت نصیحت ه ــچ  وق هی

ــت. ــا می آموخ ــه م ــز را ب ــل همه چی ــا در عم ام

 خیاطی در جبهه های غرب
آنقــدر حضــور در مناطــق جنگــی برایــش اهمیــت داشــت کــه 
هــر چنــد وقــت یــک بــار بــه مــدت 10یــا1۵ روز بــه جبهه هــای 
ــا،  ــه رزمنده ه ــرای کمــک ب ــا ب ــت. در آنج ــرب کشــور می رف غ
ــی  ــا کمک ــت ت ــرد و می دوخ ــر می ک ــا را تعمی ــای آن ه لباس ه

کــرده باشــد.
 نامه پستچی

ــدرم  ــه ای آورد. از پ ــتچی نام ــودم. پس ــدرم ب ــازة پ روزی در مغ
ــد  ــان خندی ــت؟ ایش ــیده اس ــا رس ــه از کج ــن نام ــیدم ای پرس
ــت.«  ــق اس ــرادران مناف ــرف ب ــت. از ط ــم نیس ــت: »مه و گف
ــه  ــردم، از آن هم ــه ک ــرده و مطالع ــاز ک ــه را ب ــه نام زمانی ک
ــا  ــا او ب ــدم؛ ام ــب ش ــود متعج ــده ب ــته ش ــه نوش ــدی ک تهدی
خونســردی و بی تفاوتــی برخــورد کــرد. می خندیــد و می گفــت: 
ــه  ــن لحظ ــد.« در ای ــاد می زنن ــا زی ــن حرف ه ــن از ای »منافقی
بــود کــه متوجــه شــدم، ایــن اولیــن نامــه  تهدیدآمیــز منافقیــن 
ــود. ــرده ب ــت ک ــا دریاف ــن نامه ه ــا از ای ــدرم بار ه ــا پ ــود. گوی نب
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 کودکی و نوجوانی
شــهید محســن ظهیــری در ســال 1339 در اراک متولــد شــد. 
ــران  ــه ته ــواده ب ــراه خان ــه هم ــه ب ــت ک ــادی نگذش ــدت زی م
ــت و  ــرادر داش ــر و دو ب ــه خواه ــن س ــرد. محس ــکان ک ــل م نق
خــودش فرزنــد دوم خانــواده بــود. تحصیالتــش را تــا دیپلــم در 
رشــته ریاضی فیزیــک ادامــه داد. زندگــی در جمــع خانــواده بــه 
ــدر،  ــا آنکــه در ســال 13۵7، مــادر، پ ــی پیــش می رفــت ت خوب
ــرای  ــن ب ــزرگ محس ــزرگ و مادرب ــی، پدرب ــر، دای خواهر بزرگت
دیــدار بــا حضــرت امــام  خمینــی )ره( عــازم قــم شــدند؛ امــا در 
راه بازگشــت دچــار ســانحه تصــادف رانندگــی شــده و بــه ســفر 

ابــدی شــتافتند.

 جوانی ، ازدواج و فعالیت ها
ــدرش را در ســن 1۸ ســالگی از دســت  ــادر و پ ــه م محســن ک
ــه  ــز ب ــرش را نی ــرادر کوچکت ــر  و ب ــتی خواه ــود، سرپرس داده ب
ــود و  ــش گش ــه روی ــش را ب ــد در رحمت ــت. خداون ــده گرف عه
ــعبه  ــت ش ــک مل ــتخدام بان ــه اس ــال 13۵۸ ب ــن در س محس
دانشــگاه تهــران درآمــد و از ایــن طریــق کســب روزی می کــرد. 
۲۴ ســاله بــود کــه تصمیــم بــه ازدواج گرفــت. در ســال 1363 با 
دختــری نجیــب از خانــواده ای کــه علــم و کتــل هیئــت همیشــه 
در خانــه  آنهــا مشــاهده می شــد، ازدواج کــرد. همزمــان در کنــار 
سرپرســتی خواهــر و بــرادر کوچکتــرش، در منطقــه جوادیــه بــه 

همــراه همســرش زندگــی مشــترک را آغــاز کــرد.
ســه ســال از جنــگ تحمیلــی گذشــته بــود و محســن در تــالش 
ــان  ــا اطرافی ــد؛ ام ــا در مناطــق جنگــی حضــور پیــدا کن ــود ت ب
متقاعــدش کردنــد کــه بــا توجــه بــه سرپرســتی همســر، خواهــر 
ــر کار، در  ــالوه ب ــرود. او ع ــه ن ــه جبه ــت ب ــر اس ــرادر، بهت و ب
ــی   )ره(  ــام خمین ــه ام ــرد. ب ــت می ک ــز فعالی ــک نی ــیج بان بس
ــاز اول  ــه نم ــی ب ــه خاص ــن توج ــود. محس ــد ب ــیار عالقه من بس
 وقــت و نمــاز جمعــه داشــت. بــه همیــن دلیــل هــر هفتــه بــرای 

ــن  ــت و همی ــران می رف ــگاه ته ــه دانش ــه ب ــی نمازجمع برپای
حضــور همیشــگی در صفــوف نمــاز جمعــه، بــال پــروازی شــد 

کــه تــا لقــاءاهلل پیــش رفــت.

 نحوه شهادت
 محســن روز قبــل از نمازجمعــه ۲۴اســفند1363 بــه همســرش 
گفتــه بــود بــرای جمعــه بــا چهــار نفــر از همکارانــش برنامــه ای 
ــد  ــد، بع ــح زود کله پاچــه بخورن ــد صب ــرار گذاشــته بودن دارد. ق
ــرا )س(  ــت  زه ــه بهش ــپس ب ــد و س ــه برون ــه نمازجمع از آن ب
ــا محســن  ــد؛ ام ــم  حســنی )ع( برون و حــرم حضــرت  عبدالعظی
صبــح کمــی دیرتــر از خــواب بیــدار شــد و بــه برنامــه کله پاچــه 
ــش گذاشــته  ــا همکاران ــه ب ــراری ک ــه ق ــا توجــه ب نرســید. او ب
ــه  ــد. در آن لحظ ــدا کردن ــر را پی ــه همدیگ ــاز جمع ــود در نم ب
ــازة  ــات اج ــود و انتظام ــده ب ــلوغ ش ــی ش ــاز خیل ــای نم صف ه
ــا  ــا ب ــه مــکان اســتقرار همیشــگی آنهــا را نمــی داد؛ ام رفتــن ب
پافشــاری باالخــره زیرانــدازی را می بیننــد که کســی بــر روی آن 
ننشســته و همــه پنــج نفــر بــا هــم بــر روی آن فــرش نشســتند. 
حــال  در  حضرت آیت اهلل خامنه ای)دامت برکاتــه(  کــه  زمانــی 
ــن در  ــه منافقی ــی ک ــود، بمب ــه ب ــای نمازجمع ــت خطبه ه قرائ
ــد منفجــر شــد و همــه جــا را دود و  ــداز گذاشــته بودن آن زیران
آتــش پُــر کــرد. محســن کــه انتظــار تولــد و در آغــوش گرفتــن 
فرزنــدش را در ســر می پرورانــد، توســط ایــن انفجــار بــه آرزوی 

دیرینــه اش »شــهادت« دســت یافــت.
آن روز همســرش بــه همــراه خواهــر و بــرادر محســن در 
ــه منــزل  ــود غــروب ب ــه ب ــواده اش گفت ــه خان ــد. او ب ــه بودن خان
بازمی گــردد؛ امــا کم کــم ســاعت بــه ۸-9 شــب رســید و خبــری 
از آمدنــش نشــد. همســرش از اخبــار متوجــه بمبگــذاری نمــاز 
ــرای  ــی ب ــرد اتفاق ــان نمی ک ــی اصــال گم ــود ول ــه شــده ب جمع
ــه  ــه خان ــن ب ــت و محس ــز گذش ــب نی ــد. آن ش ــاده باش او افت
ــتان ها  ــن در بیمارس ــر محس ــردای آن روز همس ــت. ف بازنگش
بــه دنبالــش گشــت؛ امــا او را در هیــچ بیمارســتانی پیــدا نکــرد 
ــی  ــدا شــد. در حال ــی پی و ســرانجام پیکــرش در پزشــکی قانون
ــده  ــع ش ــش قط ــوخته، دو پای ــش س ــر و صورت ــف س ــه نص ک
ــای  ــوخته و دنده ه ــال س ــو کام ــکم و پهل ــه ش ــود و از ناحی ب
ــدر  ــر محســن آنق ــد. پیک ــدا ش ــود، پی ــز مشــخص ب ــش نی بدن
متالشــی و ســوخته بــود کــه توســط نیمــی از صــورت، لباس هــا 

ــد. ــایی ش ــترش شناس و انگش

 عوامل ترور
عوامــل تــرور بمبگــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران، ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند.

نظر خانواده شهید در خصوص منافقین
 همسر شهید

ــرایطی  ــم در ش ــدرش، آن ه ــهادت پ ــد از ش ــاه بع ــرم ۴ م پس
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کــه روزهــای ســختی را می گذراندیــم و همــه 
منافقیــن  آمــد.  به دنیــا  بودیــم،  ســیاه پوش 
ــددار شــدن  ــذت فرزن ــی نگذاشــتند همســرم ل حت
را بچشــد و پســرش را در آغــوش بگیــرد. مــا 
ــا،  ــن خائن ه ــم ای ــطه ظل ــه واس ــهدا ب ــواده ش خان
را متحمــل شــدیم. هیــچ  زیــادی  صدمه هــای 
ــه خــدا  چیــزی جــز واگــذاری ســزای اعمالشــان ب

نمی توانــد جــزای اعمالشــان باشــد. 

 ارادت به امام  خمینی  )ره(
محســن عالقــه وصف نشــدنی بــه امــام  خمینــی )ره( 
داشــت. چنــد مرتبــه نیــز بــرای دیــدار امــام)ره( بــه 
ــود. او حتــی زمانــی کــه  حســینه جمــاران رفتــه ب
از دور می دیــد، اشــک هایش جــاری  امــام )ره( 
می شــد و می گفــت: »امــام نورایــت خاصــی دارد و 

ــد.« ــه ســمت خــودش جــذب می کن آدم را ب

 به عشق حضرت  رقیه  )س(
ــدم  ــه ش ــه متوج ــود ک ــته ب ــادی نگذش ــدت زی م
ــتیم  ــم هس ــو ه ــم کف ــال ه ــرم کام ــن و همس م
ــن و  ــدارد. م ــود ن ــا وج ــن م ــکلی بی ــچ مش و هی
ــتیم.  ــن نداش ــا محس ــنایی ب ــچ آش ــواده ام هی خان
ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه محســن تصمیــم بــه 
ازدواج گرفتــه بــود و از آنجایــی کــه پــدر و مــادری 
ــتان  ــی از دوس ــطه یک ــه واس ــه اش ب ــت، خال نداش
ــه خواســتگاری دختــری کــه در  ــود ب ــرار ب مــن، ق
ــد،  ــی می کردن ــا زندگ ــکونت م ــل س ــه مح کوچ
ــای  ــه ج ــهید ب ــه ش ــد ک ــور ش ــر آنط ــرود. تقدی ب
آنکــه بــه منــزل آنهــا بــرود، بــه منــزل مــا کــه در 
ــوم  ــدر مرح ــد. پ ــود، می آی ــه ب ــر کوچ ســمت دیگ
مــن ارادت خاصــی بــه حضــرت رقیــه )س( داشــت 
و بــه همیــن دلیــل در خانــه مــا ماهــی یــک مرتبــه 
می شــد.  برگــزار  )س(  رقیــه  حضــرت   هیئــت 
شــهید ظهیــری بــه حجــاب و دیــن توجــه ویــژه ای 
داشــت و زمانــی کــه بــه همــراه خالــه اش بــرای امــر 

خواســتگاری وارد خانــه شــدند و وســایل هیئــت و 
ــام حضــرت  رقیــه )س(  ــه ن تابلویــی کــه منقــش ب
ــه اش گفــت: »مــن  ــه خال ــود را مشــاهده کــرد، ب ب
ــا  ــه احســاس عجیبــی دارم. ب ــن خان ــه ای نســبت ب
ــا  ــده ام، ام ــوز ندی ــه را هن ــن خان ــر ای ــه دخت آنک
اگــر مشــکلی هــم باشــد، تــا جــواب مثبــت نگیــرم 
ــه  ــم.« در آن جلس ــت نمی کش ــه دس ــن خان از ای
ــد؛  ــت کنن ــم صحب ــا ه ــوان ب ــت دو ج ــدرم گف پ
امــا شــهید ظهیــری نپذیرفــت و گفــت: »مــن 
صحبتــی نــدارم و بعدهــا اگــر قســمت شــد و ازدواج 
ــه  ــط ب ــم. شــما فق ــم را می گوی ــم صحبت های کردی
ــت  ــواب مثب ــن ج ــه م ــه)س( ب ــق حضرت رقی عش
ــود.«  ــت می ش ــه اش درس ــاءاهلل بقی ــد، ان ش بدهی
ــرد و  ــت ک ــن صحب ــا م ــدرم ب ــم پ ــد از مراس بع
ــه ایــن موضــوع فکــر کــن، او یــک  گفــت خــوب ب
کارمنــد ســاده اســت و اگــر وارد زندگــی اش بشــوی 
ــر و  ــون خواه ــتی چ ــه هس ــختی هایی مواج ــا س ب
ــد  ــن بع ــد. م ــی می کنن ــا او زندگ ــز ب ــرادرش نی ب
ــر  ــم فک ــدرم گفت ــه پ ــدم و ب ــی دو دل ش از مدت
ــوم.  ــا بش ــن آق ــی ای ــم وارد زندگ ــم نمی توان می کن
پــدرم بــا توجــه بــه تصمیــم مــن، مهریــه زیــادی را 
کــه در آن زمــان عــرف نبــود، بیــان کــرد تــا ایشــان 
پشــیمان شــده و بــرود؛ امــا شــهید گفت:»حتــی اگر 
ــرم.« ــد، می پذی ــن را بگویی ــتر از ای ــه ای بیش مهری

 لذت پدر شدن
پســرم ۴ مــاه بعــد از شــهادت پــدرش، آن هــم در 
ــم  ــختی را می گذراندی ــای س ــه روزه ــرایطی ک ش
و همــه ســیاه پوش بودیــم، به دنیــا آمــد. مــن 
بعــد از مراســم چهلــم محســن بــه خانــه پــدری ام 
بازگشــتم و بــا حمایت هــای خانــواده ام فرزنــدم 
ــه  ــه ب ــی ک ــا زمان ــرم ت ــا پس ــردم؛ ام ــزرگ ک را ب
ــی اش،  ــرد دای ــر می ک ــه فک ــرود همیش ــه ب مدرس
پــدرش اســت و او را بابــا صــدا مــی زد. البتــه 
هنــوز هــم بــا دایــی اش ماننــد پــدر و فرزنــد اســت. 
اکنــون کــه پســرم صاحــب فرزنــدی شــده اســت، 
می گویــد: »فرزنــد داشــتن خیلــی شــیرین اســت و 
ای کاش پــدرم در زمــان تولــد مــن بــود تــا لــذت 

داشــتن فرزنــد را می چشــید!«

 خنده رو؛ اما قاطع
ایشــان خیلــی خنــده رو و خوش مشــرب بــود. اقــوام، 
دوســتان و آشــنایان فقــط زمانــی کــه محســن در 
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ــه  ــدند او در خان ــه می ش ــر متوج ــد و اگ ــود، می آمدن ــه ب خان
نیســت می گفتنــد هــر زمــان کــه ایشــان برگشــتند، می آییــم. 
امــا در مســائل سیاســی و عقیدتــی بــه هیچ وجــه کوتــاه 
ــا افــرادی کــه مخالــف نظــام و انقــالب  نمی آمــد و در مواجــه ب

ــد. ــی می ش ــرد و عصبان ــورد می ک ــدت برخ ــد به ش بودن

 نماز اول وقت
شــهید ظهیــری توجــه ویــژه ای بــه نمــاز اول وقــت می کــرد. در 
تمــام مــدت تقریبــا پنــج مــاه زندگــی مشــترک، هــر هفتــه در 
نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران شــرکت می کــرد و آن را تکلیــف 
ــگام اذان  ــن در هن ــر م ــود می دانســت. اگ ــه شــرعی خ و وظیف
و نمــاز  اول وقــت مشــغول تهیــه غــذا بــودم، تذکــر مــی داد کــه 
هیــچ ایــرادی نــدارد غــذا کمــی دیرتــر صــرف شــود؛ امــا نمــاز 

ــت.  ــر اس ــت واجب ت اول وق

 محمد مهدی
مــن زمــان شــهادت همســرم چنــد مــاه بود کــه پســرم را بــاردار 
ــد، جنســیت بچــه مشــخص  ــع تول ــا موق ــان ت ــودم. در آن زم ب
نمی شــد. محســن اســم هایی را کــه دوســت داشــت، انتخــاب و 
ســفارش کرده بــود اگــر فرزندمــان پســر بــود نــام محمدمهــدی 

و اگــر دختــر بــود نــام فاطمــه یــا زهــرا را بگذاریــم.

 هفته بعد؛ خرمای خودم
هفتــه قبــل از شــهادتش یــک جعبــه خرمــا بــرای خیــرات پــدر 
ــن و  ــه م ــد. ب ــش کن ــجد پخ ــا در مس ــود ت ــادرش خریده ب و م
خواهــر و بــرادرش نیــز از خرمــا تعــارف کــرد. یــک دانــه خرمــا 
را برداشــت، در کــف دســت مــن گذاشــت و گفــت: »ایــن خرمــا 
بــرای خیــرات پــدر و مــادرم اســت و هفتــه بعــد هــم ان شــاءاهلل 
ــوع در  ــن موض ــن ای ــرای م ــوری.« ب ــودم را می خ ــای خ خرم
ــود؛ امــا  ــود چــون خیلــی عــادی بیــان کــرده ب حــد شــوخی ب

ــد. ــهادتش را می دهن ــر ش ــد خب ــه بع ــک هفت ــتم ی نمی دانس

 همچون شهید دستغیب
هفتــه قبــل از شــهادتش، شــهید دســتغیب بــه شــهادت رســیده 
ــن  ــی داد، محس ــان م ــون نش ــم را از تلویزی ــی مراس ــود، وقت ب
ــود و  ــهید ش ــه ش ــت آدم اینگون ــوب اس ــدر خ ــت: »چق می گف
چیــزی از بدنــش باقــی نمانــد!«. مــن گفتــم: »اینهــا دســت خدا 
ــد.«  ــش می آی ــد، پی ــالح بدان ــد ص ــه خداون ــان ک ــت و هم اس
وقتــی بــرای شناســایی بــه پزشــکی قانونــی رفتــم، دیــدم کــه 
ماننــد شــهید دســتغیب تمــام اعضــای بدنــش تکــه پــاره شــده 
و مــن فقــط از نیمــة ســالم صــورت، پیراهــن و انگشــتر عقیقــش 

توانســتم او را تشــخیص بدهــم.

 خیالم از شما راحت است
ــد از  ــدم. حــدودا یکســال بع ــواب او را دی ــار خ ــط یکب ــن فق م

شــهادتش بــود کــه خوابــش را دیدم. چــون پاهایــش را در انفجار 
ــه  ــود فقــط نیمــه باالیــی تنــش را می دیــدم. ب از دســت داده ب
حالــت گالیــه گفتــم: »معلــوم هســت شــما کجایــی؟ یــک ســال 
اســت کــه نیســتی، کجــا رفتــه ای؟« محســن لبخنــد زد و گفــت: 
»مــن فقــط آمــده ام ســری بــه شــما بزنــم و بــروم، نیامــده ام کــه 
بمانــم.« گفتــم: »شــما بچــه داری، دلــت تنــگ نمی شــود؟ چــرا 
نمیایــی؟« گفــت: »نــه، مــن خیالــم از شــما راحــت اســت. مــن 

شــما را بــه حاج آقا)پــدرم( ســپرده ام.« و لحظــه ای بعــد رفــت.

 حضور پدر
پســرم تــا بــه حــال خــواب پــدرش را ندیــده اســت؛ امــا وقتــی 
پــای صحبت هایــش می نشــینم، می گویــد: »مامــان مــن حضــور 
ــدرش  ــا پ ــی ب ــم« گوی ــاس می کن ــا احس ــی وقت ه ــا را خیل باب
در ارتبــاط اســت. بــه طــور مثــال بــرای ازدواجــش همــان اول 
گفتــم: »خدایــا فــردا قــرار اســت بــرای پســرم بــه خواســتگاری 
ــاال  ــود. ح ــر ب ــم راحت ت ــا برای ــود کاره ــدرش ب ــر پ ــم، اگ بروی
کــه تنهــا هســتم تــو کمکــم کــن.« و همــان شــب بــه شــهید 
ــوب،  ــی خ ــرم خیل ــه ازدواج پس ــدم. برنام ــل ش ــری متوس ظهی
ســریع و بــا هزینــه کــم فراهــم شــد. اصــال انــگار، پــدرش تمــام 
ــی؟  ــان می بین ــت: »مام ــی داد. پســرم می گف ــام م ــا را انج کاره
مــن حضــور بابــا را احســاس می کنــم و اصــال انــگار خــودش راه 

ــد.« ــان می ده را نش



48

شهید محمد غفاری



49

 کودکی و نوجوانی
شــهید محمــد غفــاری ســال 13۴0 در تهــران به دنیــا آمــد. ســه 
خواهــر و پنــج بــرادر بودنــد. پــدرش نظامــی و در ارتش مشــغول 
بــه کار بــود. امــا در یــک خانــواده مذهبــی رشــد یافتــه بــود و 
به شــدت بــا رژیــم شــاه مخالــف بــود و از ارتــش آن زمــان ابــراز 
ــا  ــت ب ــدر در مخالف ــد، پ ــواده محم ــرد. در خان ــی می ک نارضایت
رژیــم ســفاک شــاه، پیشــرو بــود. در زمــان ستم شــاهی داشــتن 
محاســن در بیــن نظامی هــا یــک امــر خــالف قانــون محســوب 
می شــد؛ امــا پــدر محمــد در تمــام مــدت خدمــت هرگــز ایــن 
ــرک نکــرد و هرگــز کاری را کــه از طــرف مراجــع  ویژگــی را ت
ــداد. همیــن مســائل  تقلیــد حــرام اعــالم شــده اســت، انجــام ن
ــت  ــرر بازنشس ــد مق ــش از موع ــال پی ــا دو س ــد ت ــبب گردی س

شــود. 
معلــم اصلــی او و دیگــر خواهــر و برادرهایــش، پــدرش بــود. پــدر 
محمــد دائمــا فرزندانــش را بــه دیــن و مذهــب دعــوت می کــرد 
ــا  ــه و هیئت ه ــات روض ــه جلس ــودش ب ــراه خ ــا را هم و بچه ه

می بــرد.
محمــد دبســتان را در مدرســه صــدر اســفندیاری منطقــه 
سلســبیل ِخیابــان مرتضــوی بــه اتمــام رســاند و مقاطــع 
تحصیلــی دیگــر را نیــز در منطقــه 10 تهــران گذرانــد. محمــد 
ــه در  ــی ک ــود. زمان ــز ب ــغول کار نی ــار درس مش ــرا در کن اکث
راهنمایــی مشــغول تحصیــل بــود، تابســتان ها کــه از درس 
ــه کار  ــازار مشــغول ب ــرادرش مصطفــی در ب ــا ب ــارغ می شــد ب ف
ــا  ــواده ب ــراه خان ــه هم ــد ب ــی، محم ــان کودک ــد. در زم می ش
ــا  ــای هفتگــی، روح خــود را ب ــرآن و دع شــرکت در جلســات ق
حقیقــت اســالم صیقــل مــی داد. او 1۵ ســاله بــود کــه معلمــی 
ــه بچه هــای هــم ســن و ســالش  ــرآن را در پیــش گرفــت و ب ق
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــش از پی ــی داد. پی ــرآن م ــوزش ق آم
ــود  ــاب الحوائــج )ع( در ارتبــاط ب ــا هیئــت و مســجد ب مرتــب ب
ــا  ــع اعالمیه ه ــب در توزی ــود و مرت ــه ب ــبی در خان ــر ش و کمت
و دیوارنویســی های شــبانه، حضــوری فعــال داشــت. دیوارهــای 
ــا شــابلون هایی کــه از فیلم هــای رادیولــوژی درســت  محــل را ب
ــد.  ــی )ره( می کردن ــام خمین ــر ام ــه تصوی ــش ب ــد، منق می ش
محمــد 17 ســاله بــود کــه نهضــت امــام  خمینــی )ره( بــه ثمــر 

ــیدند. ــیرین آزادی را چش ــم ش ــگان طع ــت و هم نشس
 جوانی و فعالیت ها

ــرای  ــگاه ها ب ــرد، دانش ــت ک ــش را دریاف ــه دیپلم ــس از آنک پ
ــد  ــل محم ــن دلی ــه همی ــدند. ب ــل ش ــی تعطی ــالب فرهنگ انق
توفیــق ادامــه تحصیــل در دانشــگاه را بدســت نیــاورد؛ امــا چنــد 
ــق ورود  ــهادت، توفی ــون ش ــی چ ــگاه بزرگ ــد در دانش ــال بع س

پیــدا کــرد. 
او بالفاصلــه عــازم خدمــت ســربازی شــد. ســربازی اش را مدتــی 
در عقیدتی سیاســی ارتــش و ســپس در مناطــق جنــوب کشــور 
گذرانــد. در یکــی از مناطــق عملیاتــی بــه شــدت مجــروح شــد 
و تمــام بدنــش را ترکــش فــرا گرفــت و پــس از عمــل جراحــی 
و چندمــاه بســتری، بهبــود یافــت. او بعــد از ســربازی نیــز بارهــا 

در مناطــق جنــوب و در لشــگر حضرت رســول)ص( شــرکت 
ــم  ــوان معل ــه عن ــربازی ب ــت س ــام خدم ــس از اتم ــت. پ داش
پرورشــی در مــدارس مشــغول بــه کار شــد؛ امــا بــه مــرور زمــان 
و بــا مشــاهده شایســتگی ها و پشــتکار فــراوان، وی را بــه عنــوان 

مدیــر مدرســه انتخــاب کردنــد.
محمــد بســیار عالقه منــد بــه مطالعــه قــرآن و کتابهــای شــهید 
مطهــری بــود. او تعمــق و تدبــر در قــرآن را هدفــی در زندگی اش 
ــوره  ــواب، س ــش از خ ــتثنا پی ــب بال اس ــر ش ــود. ه ــرار داده ب ق
ــد. منبــع اصلــی مطالعاتــش کتابهــای شــهید  واقعــه را می خوان
مطهــری بــود. او حتــی در بخشــی از وصیــت نامــه اش؛ بــرادران، 
خواهــران و دوســتانش را بــه مطالعــه کتابهــای شــهید مطهــری 
ســفارش کــرده اســت. محمــد پــس از پیــروزی انقــالب نیــز عرصه 
مبــارزه را خالــی نگذاشــت و عکس هــای امــام خمینــی )ره(، 
کتابهــای شــهیدان مطهــری و بهشــتی را بــه رســم آن زمــان در 

ــت. ــرد و می فروخ ــع می ک ــان جم ــه ای از خیاب گوش
ــه درس  ــوزان مدرس ــه دانش آم ــود ب ــالق خ ــار و اخ ــا رفت او ب
دیــن و مذهــب مــی داد و بــه همیــن واســطه چندیــن مرتبــه از 
ــود. به طوری کــه در  ــه مــرگ شــده ب ــد ب طــرف منافقیــن تهدی
ــد  ــورد تهدی ــود: »از آن روزی کــه م ــه اش نوشــته ب وصیــت نام
ــردم و در بعضــی  ــماری می ک ــدا گشــتم، روزش ــن ضد  خ منافقی
ــدن خویــش  ــه را در ب ــات در جاهــای حســاس گرمــی گلول اوق
ــای  ــه آن از آرزوه ــد ک ــه بدانی ــد هم ــردم و بای ــاس می ک احس

دیریــن ایــن حقیــر بــود.«
 ازدواج

جنــگ بــرای محمــد یــک موضــوع عــادی نبــود و آن را 
ــده  ــاله ش ــت. ۲3 س ــرعی می دانس ــه ش ــک وظیف ــوان ی به عن
ــرح  ــش را مط ــث ازدواج ــی بح ــر فرصت ــادرش در ه ــود و م ب
ــام  ــگ تم ــد جن ــت: »بگذاری ــه می گف ــا او همیش ــرد؛ ام می ک
ــه در  ــن اســت ک ــم ای ــا آرزوی ــن در حــال حاضــر تنه شــود. م
ایــن زمینــه خدمــت کنــم و اگــر خــدا ایــن توفیــق را بــه مــن 

ــوم.«  ــهید ش داد، ش
 نحوه شهادت

محمــد بعــد از مدت هــا بــا اصــرار مــادر و خواهرهایــش باالخــره 
پذیرفــت کــه بــه خواســتگاری بــرود؛ امــا شــرط ســختی را بــرای 
پذیرفتــن ازدواج مقررکــرده بــود. گفتــه بــود: »همســر آینــده ام 
بایــد بدانــد تــا زمانــی کــه جنــگ هســت از مــن توقــع نداشــته 
باشــد در تهــران بمانــم.« آن دختر خانــم کــه خــودش از خانــواده 
شــهید بــود بــا بزرگــواری تمــام ایــن موضــوع را پذیرفــت. پــس 
ــه  ــر روز جمع ــواده اش بعدازظه ــد و خان ــد محم ــرار ش از آن ق
ــزدی  ــی و مراســم نام ــرای صحبت هــای نهای ۲۴اســفند1363 ب
ــد کــه  ــد. صبــح روز جمعــه مــادرش دی ــه منــزل دختــر برون ب
محمــد بــه حمــام رفتــه اســت و در حــال گرفتــن ناخن هایــش 
ــاز  ــه نم ــت: »ب ــد گف ــی روی؟ محم ــی م ــید: جای ــت. پرس اس
ــت. ای کاش  ــرد اس ــوا س ــت: ه ــادرش گف ــی روم.« م ــه م جمع
ــا  ــی ت ــام نمی رفت ــی روی، حم ــه م ــاز جمع ــه نم ــه ب ــاال ک ح
ســرما نخــوری. محمــد گفــت: »نــه مــادر. شــنیده ام کــه صــدام 
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ــد.  ــاران کن ــروز را بمب ــة ام ــاز جمع ــد دارد نم قص
ــه  ــم، بلک ــهادت کن ــل ش ــا غس ــه ام ت ــام رفت حم
توفیــق شــهادت نصیبــم شــود.« محمــد بــه همــراه 
شــهید مهــدی ابراهیمــی بــرای اقامــه نمــاز جمعــه 
ــز  ــهید نی ــرادر ش ــد. ب ــران رفتن ــگاه ته ــه دانش ب
ــه  ــه نمــاز جمع ــر ب ــا کمــی تاخی ــد از محمــد ب بع
دانشــگاه تهــران رفــت. حضــرت  آیــت اهلل  خامنــه ای 
)دامــت برکاتــه( در حــال قرائــت خطبه هــای نمــاز 
جمعــه بودنــد کــه صــدای انفجــاری بلند شــد و بعد 
از چنــد دقیقــه مجــددا بــه ســخنرانی پرداختنــد و 
مــردم نیــز صفــوف نمــاز جمعــه را تــرک نکردنــد. 
بــرادر شــهید گفــت: »مــن آن روز پیکرهــای قطعــه 
قطعــه شــده و تکه هایــی از بــدن هــا را  دیــدم کــه 
بــه واســطه انفجــار بمــب منافقیــن، پراکنــده شــده 
ــا  ــن پیکره ــا گمــان نمی کــردم یکــی از ای ــود؛ ام ب
بــرای بــرادرم باشــد.« اعضــای خانــواده شــهید بعــد 
ــری  ــی خب ــتند ول ــه برگش ــه خان ــاز ب ــام نم از اتم
ــته  ــر گذش ــاعت از ۴ بعد از ظه ــود. س ــد نب از محم
بــود و ایــن تاخیــر معنــادار شــده بــود. پــدر، بــرادر 
و همراهــان دیگــر بــه ســمت دانشــگاه تهــران 
حرکــت کردنــد. مســئولین آدرس چنــد بیمارســتان 
را دادنــد کــه مجروحیــن را بــه آنجــا بــرده بودند. در 
نهایــت محمــد را در اتــاق عمــل بیمارســتان شــهید 
لبافی نــژاد، بــه واســطه عالئــم عمــل جراحــی 
کــه در زمــان مجروحیــت ســربازی اش انجــام داده 
ــود و  ــد ســوخته ب ــر محم ــد. پیک ــدا کردن ــود، پی ب
ــد  ــود. محم ــده ب ــیب دی ــدت آس ــم هایش بش چش
ــاز  ــه نم ــاه دامادها ب ــد ش ــه مانن ــح جمع ــه صب ک
جمعــه رفتــه بــود، قــرار بــود بعدازظهــر همــان روز 
مراســم ازدواجــش باشــد؛ امــا حــاال پیکــر ســوخته 

ــدرش در  ــود. پ ــواده اش ب ــر خان ــش در براب و بی جان
آن لحظــه حتــی شــیون و فریــاد نکــرد. فقــط رو بــه 
قبلــه ایســتاد و دســت هایش را بــه ســمت آســمان 
گرفــت و گفــت: »یــا اباعبداهلل الحســین )ع(؛ شــاهد 
ــه  ــرم را ب ــو، علی اکب ــد ت ــز مانن ــن نی ــه م ــاش ک ب
قربانــگاه فرســتادم و امــروز او را اینگونــه در مقابــل 

ــم.«  ــهید می بین ــودم ش خ
 عوامل ترور

ــگاه  ــه دانش ــاز جمع ــذاری نم ــرور بمبگ ــل ت عوام
ــن  ــد از ای ــاه بع ــد م ــد و چن ــر بودن ــران ســه نف ته

ــدند. ــدام ش ــتگیر و اع ــه دس حادث
نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین

 برادر شهید

بعــد از گذشــت بیــش از ســه دهــه از انقــالب 
ــی از  ــا ترورهای ــز ب ــروز نی ــن ام ــا همی ــالمی، ت اس
ــه  ــید ک ــد پرس ــتیم، بای ــه هس ــت مواج ــن دس ای
ــی  ــتکبار جهان ــاله اس ــری 36 س ــن از نوک منافقی
ــد؟ مطمئنــا تــک تــک  چــه ســودی بدســت آوردن
منافقیــن حتــی سرکرده هایشــان اذعــان دارنــد 
ــه  ــالمی و جامع ــت  اس ــرت ام ــرر و نف ــز ض ــه ج ک
جهانــی نســبت بــه تــرور و تروریســم چیــزی 
عایدشــان نشــده اســت؛ امــا در مقابــل، شــهدای مــا 
ِِّهــْم یُْرَزُقــوَن« رســیدند و نظــام  بــه مقــام »ِعنــَد َرب
ــه واســطه خــون شــهدا  ــز ب جمهــوری اســالمی نی

ــه شــد. بیم
خاطرات به روایت برادر شهید

 واعِظ کوچک
ــود.  محمــد در دوران کودکــی بســیار خوش بیــان ب
ــل  ــای فامی ــی بچه ه ــالگی وقت ــا11 س ــن ۸ت در س
ــد  ــرای محم ــدند، ب ــع می ش ــم جم ــل دور ه و مح
تــا  او می خواســتند  از  و  صندلــی می گذاشــتند 
بــرای آنهــا صحبــت کنــد. محمــد هــم چادر ســفید 
مــادر را بــه عنــوان عمامــه دور ســرش می پیچیــد و 
چــادر دیگــری را هــم بــر روی دوشــش می انداخــت 
و روی صندلــی می نشســت. به طبــع محمــد در 
ــه  ــا ب ــت؛ ام ــن نداش ــرای گفت ــی ب ــن حرف آن س
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طــور مثــال اگــر شــب قبلــش بــه مســجد رفتــه بــود و واعــظ 
ســخنرانی می کــرد، همــان حرفهــا را بــا بیــان شــیرین خــودش 
ــه  ــه ای را ک ــم روض ــی ه ــرد و گاه ــو می ک ــا بازگ ــرای بچه ه ب
ــزو  ــز ج ــن نی ــود م ــد. خ ــود، می خوان ــنیده ب ــجد ش در مس
ــدم کــه محمــد  ــودم و گاهــی می دی ــن مراســم ب مســتمعین ای
ــنیده  ــظ ش ــه از واع ــخنرانی ک ــه س ــم ب ــری ه ــب دیگ مطل
ــرح  ــی داد و مط ــرش م ــال و پَ ــی ب ــرد و کم ــه می ک ــود اضاف ب
می کنــد. به طوری کــه شــاید اگــر خــود واعــظ در ایــن مراســم 

ــت.  ــدی می آموخ ــب جدی ــرد، مطال ــدا می ک ــور پی حض
 به او شیخ محمد می گفتند

ــود. در دوره  ــه کار ب ــغول ب ــار درس مش ــرا در کن ــد اکث محم
ــا هــم  ــارغ می شــدیم ب ــی، تابســتان هــا کــه از درس ف راهنمای
ــم. در خاطــرم هســت آن زمــان  ــه کار بودی ــازار مشــغول ب در ب
هنــوز بــه ســن تکلیــف نرســیده بودیــم؛ امــا وقتــی کــه صــدای 
اذان ظهــر بــه گــوش می رســید، مــا کــه در میانــه بــازار بودیــم، 
اول بــه مســجد می رفتیــم و نمــاز می خواندیــم و بعــد در مــدت 
ــم و مجــدد  ــود ناهــار می خوردی ــده ب ــان کمــی کــه باقی مان زم
مشــغول بــه کار می شــدیم. بــه طوریکــه صاحــب کارمــان 
ــوز ســن و ســالی نداشــت، »شــیخ محمــد«  ــه هن محمــد را ک

می خوانــد.
 فرار از سربازی به عشق جبهه 

ــپس در  ــش و س ــی ارت ــی در عقیدتی سیاس ــربازی اش را مدت س
ــه در پشــتیبانی  ــی ک ــد. از آنجای ــوب کشــور گذران مناطــق جن
جنــگ مشــغول خدمــت بــود، او را بــه خــط مقــدم جبهــه اعــزام 
ــود؛  ــادی نب ــک موضــوع ع ــرای محمــد ی ــگ ب ــد. جن نمی کردن
بلکــه جنــگ را بــه عنــوان یــک مقولــه مذهبــی، کامــال وظیفــه 
شــرعی می دیــد. بــرادرم در همــان خدمــت ســربازی کــه 
خیلی هــا از تــرس ســختی هایش از آن گریــزان هســتند، دائمــا 
ــتند؛  ــه بفرس ــدم جبه ــه خط مق ــا او را ب ــی داد ت ــت م درخواس
ــر،  ــش دیگ ــت او در بخ ــطه ماموری ــه واس ــش ب ــا فرمانده هان ام
اجــازه حضــورش در خــط مقــدم را نمی دادنــد. پــس از آن یــک 
روز بــرای مــا خبــر آوردنــد کــه محمــد از ســربازی فــرار کــرده 
اســت! پــدرم را بــه دادســرا احضــار کردنــد. پــس از بررســی های 
انجــام شــده متوجــه شــدند کــه محمــد بــرای آنکــه بتوانــد در 
ــرار  ــربازی ف ــت س ــد، از خدم ــور یاب ــه حض ــدم جبه ــط  مق خ
ــق  ــازم مناط ــیجی ع ــروی بس ــورت نی ــه ص ــت و ب ــرده اس ک

جنگــی شــده اســت.

 آمادگی برای شهادت
بــرادرم در زمــان خدمــت ســربازی اش در یکــی از مناطــق 
عملیاتــی بــه شــدت مجــروح شــد و تمــام بدنــش را ترکــش فــرا 
گرفــت کــه پــس از عمــل جراحــی و چنــد مــاه بســتری شــدن، 
بهبــود یافــت. او بعــد از ســربازی نیــز بارهــا در مناطــق جنــوب 
و در لشــگر حضــرت  رســول )ص( حضــور داشــت. هــر  بــار کــه 
ــه اســم  ــار ب ــم نامــه می فرســتاد. یک ب ــه جبهــه می رفــت برای ب
ــواده متوجــه نشــوند، نامــه فرســتاد. ســفارش  دیگــری کــه خان
ــه  ــش از آنک ــنیدم و پی ــهادتش را ش ــر ش ــر خب ــود اگ ــرده ب ک
ــهادت  ــر ش ــنیدن خب ــرای ش ــواده را ب ــردد، خان ــرش بازگ پیک

آمــاده کنــم.
 شهادت برای خودم و شفاعت برای شما

هــر شــب بالاســتثنا پیــش از خــواب ســوره واقعــه را می خوانــد. 
ــش را  ــد رختخواب ــب محم ــک ش ــرد: »ی ــف می ک ــدرم تعری پ
ــه  ــود. ب ــه ب ــوره واقع ــدن س ــال خوان ــود و در ح ــرده ب ــن ک په
ــو از ســوره واقعــه چــه می خواهــی کــه هــر  او گفتــم محمــد ت
شــب آن را می خوانــی؟ گفــت :»آقاجــان، شــهادت می خواهــم« 
بــه او گفتــم: »پــس پســرم بــرای مــن چــه می خواهــی؟« گفــت: 

ــم.« ــفاعت می خواه ــما ش ــرای ش »ب
 عاشق بهشتی، بهشتی شد

ــود:  ــرده ب ــت ک ــه وصی ــود ک ــهید بهشــتی ب ــیفته ش ــدر ش آنق
ــود ]مــرا[ در قطعــه معشــوقم بهشــتِی  »اگــر برایتــان مقــدور ب
عزیــز بــه خــاک بســپارید. هرچنــد همــه شــهیدان در کنــار ُگل 
ــم  ــت ه ــتند.« در نهای ــوم هس ــتی مظل ــش، بهش ــبد خوی سرس

خــودش بهشــتی شــد.
 روضه خوان شهدا

ــرای شــرکت  محمــد از همــان دوران کودکــی عالقــه خاصــی ب
ــه  ــکلی ک ــه ش ــت. ب ــا داش ــی و هیئت ه ــم های مذهب در مراس
بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی یکــی از روضــه خوان هــا و 
مداحــان جلســات دعــای توســل و دعــای کمیــل بــود. بــا آمــدن 

ــد. ــز روضــه می خوان ــرادرم نی ــر شــهیدی، ب پیکــر ه
 ده تومان برای خوشحالی دانش آموز

یکــی از همــکاران محمــد تعریــف می کــرد یــک روز در مدرســه 
وقتــی زنــگ تفریــح زده شــد و بچه هــا بــه حیــاط آمدنــد، یکــی 
ــد  ــه آم ــر مدرس ــه دفت ــرد ب ــه می ک ــه گری ــوزان ک از دانش آم
ــه  ــت. هم ــده اس ــم ش ــه ُگ ــتم ک ــان داش ــن ده توم ــت م و گف
ــودی، چــرا حواســت را جمــع  ــد مراقــب می ب گفتنــد: خــب بای
ــوز  ــر آن دانش آم ــر س ــتی ب ــد و دس ــد آم ــا محم ــردی؛ ام نک
ــن  ــن خــودم ای ــاط، م ــرو حی ــت: »پســرم شــما ب کشــید و گف
موضــوع را پیگیــری می کنــم و ان شــاءاهلل پیــدا می شــود.« 
بعــد از آنکــه آن دانش آمــوز بــه حیــاط مدرســه رفــت، محمــد 
ــه  ــول در آورد و ب ــده پ ــم ش ــغ ُگ ــدازه مبل ــه ان ــش ب از جیب
ــوز  ــن دانش آم ــک ســاعت دیگــر، ای همــکارش داد و گفــت: »ی



ــه او بگــو پولــش پیــدا 52 ــزن و ب را از بلندگــو صــدا ب
ــی  ــت: »وقت ــد می گف ــکار محم ــت.« هم ــده اس ش
ــدر خوشــحال  ــوز دادم، آنق ــه آن دانش آم ــول را ب پ
ــود.  ــی را پیــدا کــرده ب ــی گنــج نهان شــد کــه گوی
ــورت  ــه ص ــوز ب ــا آن دانش آم ــا ب ــه م ــورد هم برخ
شــاگرد معلمــی بــود؛ امــا بــا دیــدن خوشــحالی آن 

ــدیم.« ــد ش ــه ارزش کار محم ــوز متوج دانش آم
 دارا؛ اما قانع

ــیدن  ــال پوش ــد در ح ــه محم ــدم ک ــک روز دی ی
لبــاس اســت؛ امــا شــلوارش را بــا بنــد جعبــه 
ــد  ــرا کمربن ــد چ ــم: محم ــدد. گفت ــیرینی می بن ش
کــه  دیــده  مــن،  »بــرادِر  گفــت:  نمی خــری؟ 
ــلوارم  ــد و ش ــزی باش ــه چی ــن ک ــود. همی نمی ش
ــود  ــی ب ــن در صورت ــی اســت.« ای را نگــه دارد، کاف
کــه مــا بعــد از شــهادت محمــد متوجــه شــدیم کــه 
ــاد و  ــوع کار، در اعی ــر موض ــالوه ب ــه ع او در مدرس
ــد،  ــت کمربن ــی بضاع ــای ب ــرای بچه ه ــن ها ب جش

ــرد. ــه می ک ــاس تهی ــش و لب ــف، کف کی
 در زمان نماز، مدیر مدرسه نبود

یکــی از همکارانــش تعریــف می کــرد: »زمانــی کــه 
ــد  ــید، محم ــوش می رس ــه گ ــر ب ــدای اذان ظه ص
خــارج  مدیریــت  و  اداری  از چهارچــوب  کامــال 
ــی آورد  ــش را درم ــا و جواراب های ــد. کفش ه می ش
آبخــوری  ســمت  بــه  می پوشــید.  دمپایــی  و 
می شــد.  گرفتــن  وضــو  مشــغول  و  می رفــت 
ــرای  ــه تأســی از ایشــان ب بچه هــای مدرســه نیــز ب
نمــاز آمــاده می شــدند. در گوشــه ای از مدرســه 
زیرانــدازی پهــن می کردنــد و نمــاز را بــه جماعــت 
می خواننــد. در حقیقــت محمــد را در زمــان نمــاز، 

ــد.« ــد دی ــت نمی ش ــن حال ــر از ای ــه غی ب
 بگذار بچه ها راحت آب بخورند

زیــادی  حقــوق  آموزش و  پــرورش  زمــان  آن 
نمــی داد؛ امــا بــرادرم همــان مقــدار حقــوق را هــم 
بــرای مدرســه هزینــه می کــرد. همکارهــای محمــد 
آبخــوری  تعریــف می کردنــد گاهــی شــیرهای 
ــتخدم  ــه مس ــد ب ــد. محم ــراب می ش ــه خ مدرس
مدرســه پــول مــی داد و می گفــت فــردی را بیــاورد 
ــد:  ــش می گفتن ــد. همکاران ــر کن ــا را تعمی ــا آنه ت
ــما  ــق ش ــما و ح ــوق ش ــن حق ــاری ای ــای غف آق
اســت؛ امــا محمــد می گفــت: »االن چنــد تــا 
ــوری  ــت و اینط ــراب اس ــوری خ ــیرهای آبخ از ش
ــا  ــوند. ت ــت می ش ــوردن اذی ــرای آب خ ــا ب بچه ه
مــا بــه آموزش و پــرورش درخواســت بدهیــم و آنهــا 
هــم بودجــه بدهنــد زمــان زیــادی می بــرد. بگــذار 

ــد.« ــت آب بخورن ــا راح ــه ه بچ

 مواظب باش الی پرونده ها ُگم 
نشوی

ــده  ــتخدام ش ــا اس ــی از ارگان ه ــی در یک ــن زمان م
ــه در کار اداری  ــودم ک ــحال ب ــی خوش ــودم. خیل ب
ــا  ــه ب ــی ک ــا وقت ــده ام؛ ام ــت ش ــه خدم ــغول ب مش
ــا کارم صحبــت کــردم، گفــت:  محمــد در رابطــه ب
نشــوی.«  ُگــم  پرونده هــا  بــاش الی  »مواظــب 
ــت  ــاش هدف ــب ب ــرد مراق ــه می ک ــن توصی ــه م ب
روال عــادی اداری نشــود. مــن آن زمــان شــاید 
متوجــه نشــدم؛ ولــی بعــد از آن بــه واســطه همیــن 
ســفارش محمــد بــه کلــی برنامــه کاری ام را تغییــر 
دادم و خــدا را شــاهد می گیــرم کــه شــاید یکــی از 
ــود. ان شــاءاهلل اگــر  بزرگتریــن موفقیت هــای مــن ب
ــر  ــی دارد. تغیی ــد، رضای اله ــوام باش ــالص ت ــا اخ ب
ــون  ــون و مره ــم را مدی ــال خدمت ــغلم و سی س ش

ــد هســتم.  ــرادرم محم ب
 مقام »ِعنَد َربِِّهم یُرَزقوَن«

مــن در زمــان شــهادت بــرادرم در بیــت امــام )ره( 
ــی )ره( را از  ــام  خمین ــواده ام ــودم و خان مشــغول ب
ــام  ــرت  ام ــر حض ــی دخت ــم. وقت ــک می دیدی نزدی
)ره( متوجــه شــهادت بــرادرم شــدند، تصمیــم 
گرفتنــد بــه منــزل مــا تشــریف بیاورنــد. زمانــی کــه 
ــا  ــع خانواده ه ــد، در جم ــریف آوردن ــزل تش ــه من ب
ــام  ــر ام ــن دخت ــا بعــد از ای ــد. گوی ســخنرانی کردن
)ره( نحــوه شــهادت و وصیــت و احــوال دو ســاعت 
ــام  ــرت ام ــرای حض ــرادرم را ب ــهادت ب ــل از ش قب
)ره( بازگــو کردنــد و امــام نیــز در اولیــن ســخنرانی 
بعــد از ایــن حادثــه از بــرادرم بــه عنــوان عظمــت و 
افتخــاری کــه اســالم توانســته اســت جوان هایــی را 
تربیــت کنــد کــه نــه تنهــا از مــرگ هراســی ندارنــد 
ــد  ــه اســتقبالش می رون ــا غســل شــهادت ب بلکــه ب
ــَد  ــی »ِعن ــی و انقالب ــام عرفان ــن مق ــد ای ــا بتوانن ت

ــد.  ــاد کردن ــد، ی ــم یُرَزقــوَن« را بدســت آورن ِِّه َرب
 حقانیت خط امام  )ره( با خون شهدا

ــدون  ــه ب ــود ک ــرادی ب ــوز اف ــه دلس ــرادرم همیش ب
ــام و  ــا نظ ــت ب ــه مخالف ــت، ب ــی و درک درس آگاه
بــود  گفتــه  به طوریکــه  می پرداختنــد.  انقــالب 
ــرا  ــه چ ــوزد ک ــما می س ــال ش ــه ح ــم ب ــن دل م
ــد؟ و  ــا نظــام و انقــالب مخالفــت می کنی اینطــور ب
ــر  ــا دی ــت: »... ت ــان کرده اس ــه اش بی در وصیت نام
نشــده بــه آغــوش اســالم، امــام و انقــالب بپیوندید... 
بارالهــا اگــر بــا خــون ایــن حقیــر یــک نفــر هــم از 
ــر  ــه زودت ــود هرچ ــط آگاه می ش ــن خ ــت ای حقانی

ــم آور.« ــم را فراه ــن خون ــیله ریخت وس
 تاثیری ماندگار

ــر  ــادی ب ــرات زی ــش تاثی ــان حیات ــرادرم در زم ب
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ــوام،  ــید، اق ــهادت رس ــه ش ــه ب ــی ک ــت. زمان ــان داش اطرافی
دوســتان در منــزل مــادر و پــدرم جمــع بودنــد. در ایــن 
ــه  ــه از راه پل ــدیم ک ــه ای ش ــد گری ــدای بلن ــه ص ــه متوج لحظ
ــی  ــدم جوان ــه آنجــا مراجعــه کــردم دی ــه می آمــد. وقتــی ب خان
حــدود۲1 ســاله کــه در محــل، بــه بــدی و شــری شــناخته شــده 
بــود، بــا صــدای نامانــوس و بلنــدی گریــه می کنــد و بــه ســرش 
ــت  ــن ناراح ــت: م ــدیم، گف ــا ش ــت را جوی ــی عل ــد. وقت می زن
شــهادت محمــد نیســتم ولــی قــول داده بــود مــن را بــا خــودش 
بــه جبهــه ببــرد. چــرا محمــد شــهید شــد و مــن نتوانســتم بــا 

ــروم؟. ــه ب ــه جبه او ب
 چند سفارش دارم

محمــد حتــی بعــد از شــهادتش نیــز راهنمایــی و هدایتــش را از 
ــدم عکــس محمــد  ــار خــواب دی ــغ نکــرده اســت. یک ب مــا دری
بــر روی دیــوار نصــب اســت؛ امــا ناگهــان از قــاب عکــس بیــرون 
ــدم  ــی دی ــودم و وقت ــته ب ــو نشس ــور دو زان ــن همین ط ــد. م آم
محمــد بــه صــورت یــک آدم زنــده از قــاب عکــس بیــرون آمــد،  
ــد  ــا تعجــب پرســیدم: محمــد چــه کار می کنــی؟ گفــت: »چن ب
ســفارش دارم« دو ســفارش در مــورد مــن بــود کــه بایــد بــه آن 
توجــه می کــردم و در اصــالح خــودم موثــر بــود. ســفارش ســوم 
هــم مســئله ای را در رابطــه بــا یکــی از اقــوام مطــرح کــرد کــه 
بــه اطــالع او برســانم. بعــد از آن در بدنــم رعشــه ای بوجــود آمــد 

و از خــواب بیــدار شــدم. 
به روایت خواهر شهید

 تربیت پسران حسینی و دختران زینبی

روابــط بیــن اعضــای خانــواده مــا آنقــدر گــرم و صمیمــی بــود 
کــه هــر حرفــی بــود بــا هــم در میــان می گذاشــتیم. زمانــی کــه 
ــه آنهــا ســفارش  ــد، محمــد همیشــه ب خواهرهایــم ازدواج کردن
ــینی و  ــرهایتان را حس ــد پس ــعی کنی ــت: »س ــرد و می گف می ک
دخترهایتــان را زینبــی بــزرگ کنیــد.« بــرای مــن هــم همیشــه 
ــه از  ــم ک ــاب کن ــرای ازدواج انتخ ــردی را ب ــرد ف ــه می ک توصی
ــترک از  ــی مش ــا در زندگ ــیم ت ــو باش ــم کف ــادی ه ــر اعتق نظ
ــد از ازدواج  ــاه بع ــش م ــد. ش ــود نیای ــکلی بوج ــر مش ــن نظ ای
ــه  ــت ک ــت داش ــدر محب ــید. آنق ــهادت رس ــه ش ــد ب ــن محم م
گاهــی خــودش بــه تنهایــی میــوه می خریــد و بــه دیــدن مــن 

ــم. ــر بزن ــرم س ــه خواه ــده ام ب ــت آم ــد و می گف می آم

 همیشه در خدمت پدر و مادر بود
ــد از ازدواج  ــه بع ــود ک ــوز ب ــت و دلس ــا محب ــدر ب ــد آنق محم
ــت  ــه دس ــای خان ــادرم در کاره ــه م ــی ک ــا و از آنجای دختره
ــرای  ــا ب ــود بالفاصلــه برایــش جاروبرقــی خریــد ت تنهــا شــده ب
ــت  ــه در خدم ــد. همیش ــختی نیفت ــه س ــه ب ــردن خان جارو ک
مــادر و پــدر و بســیار دلســوز و بــا محبــت بــود. هــر موقــع مــادر 
تصمیــم می گرفــت ظــرف بشــوید، می گفــت: »آب ســرد اســت 
شــما بشــویید مــن آب می کشــم.« هــر چقــدر مــادر می گفــت 
ــد اصــرار داشــت  ــا محم ــم؛ ام ــام می ده ــن کار را انج ــودم ای خ

ــه مــادر کمــک کنــد. کــه در ایــن مســائل ب
 پدرم می گفت: محمد معلم من بود

ــرای  ــنبه ب ــه و ش ــنبه و جمع ــبهای چهارش ــوال ش ــد معم محم
ــرد.  ــی می ک ــه و مداح ــت ادعی ــا قرائ ــت. در آنج ــت می رف هیئ
خیلــی بــه حضــور در ایــن هیئت هــا عالقه منــد بــود؛ امــا آنقــدر 
ــدرم  ــر پ ــه اگ ــود، ک ــم ب ــش مه ــادر برای ــدر و م ــه پ ــرام ب احت
ــد  ــم، محم ــام بدهی ــد انج ــم و بای ــروز کاری داری ــت ام می گف
ــت را  ــه هیئ ــرد و برنام ــول می ک ــدر را قب ــت پ ــه صحب بالفاصل
ــا  ــه م ــرای هم ــد ب ــرد. محم ــو می ک ــراوان لغ ــه ف باوجــود عالق
ــش  ــال و صحبت های ــا اعم ــت و ب ــوده اس ــم ب ــی معل در زندگ
ــهای  ــادات و ارزش ــاب و اعتق ــاز و حج ــه نم ــه را ب همیشــه هم
ــت  ــدرم در وصی ــه پ ــوری  ک ــه  ط ــرد. ب ــفارش می ک ــی س دین

ــت.  ــرده اس ــام ب ــود ن ــم خ ــوان معل ــد به عن ــه اش از محم نام
 کسب روزی حالل 

مــن در ســال 1361 دیپلــم گرفتــم. روزی بــرای شــغل معلمــی 
ــردم. آن زمــان  ــه ک ــرورش مراجع ــتخدام بــه آموزش و پ و اس
ــا مســئولش  ــم. ام ــر می کردی ــی را پ ــد فرم ــرای اســتخدام بای ب
ــرار  ــه اص ــن هرچ ــده اســت. م ــام ش ــتخدام تم ــرم اس ــت ف گف
ــر  ــن خواه ــم: »م ــت. گفت ــده اس ــام ش ــرم تم ــت ف ــردم گف ک
ــنی  ــرد مس ــه ف ــم ک ــئول ه ــتم.« آن مس ــاری هس ــای غف آق
بــود بالفاصلــه بــا شــنیدن اســم بــرادرم از جایــش بلنــد شــد و 
احتــرام گذاشــت و گفــت چــرا از اول نگفتیــد کــه خواهــر آقــای 
ــن  ــرد و آورد. م ــه ک ــرم تهی ــک ف ــت ی ــتید؟ و رف ــاری هس غف
ــا  ــر کــردم. آن روز ب ــرم را پُ ــودم ف ــز کــه خوشــحال شــده ب نی
خوشــحالی بــرای محمــد ماجــرا را تعریــف کــردم؛ امــا محمــد 
ــی  ــا پارت ــی اگــر ب بســیار ناراحــت شــد و گفــت: »شــما می دان
بخواهــی در آموزش وپــرورش مشــغول کار شــوی درآمــدی کــه 
ــردا می خواهــی ازدواج  بدســت مــی آوری حــرام اســت؟ شــما ف
کنــی و بچــه تربیــت کنــی و ایــن مســائل در همــه زندگــی تاثیر 
دارد.« گفــت: »مــن فــردا مــی روم و آن فــرم را پــاره می کنــم.« 
بــه محمــد گفتــم مــن اســم شــما را بــه عنــوان معــرف گفتــه ام. 
محمــد گفــت: »نــه، فــرم اســتخدام تمــام شــده بــود. اگــر فــرم 
ــرق  ــی ف ــرف می گفت ــوان مع ــه عن ــرا ب ــم م ــت اس ــود و آنوق ب
ــد از  ــس رفته ان ــود، پ ــده ب ــام ش ــرم تم ــون ف ــی چ ــت ول داش
قســمت دیگــری تهیــه کرده انــد، بــه ایــن شــکل معلــوم اســت 
حــق کســی ضایــع شــده اســت تــا فــرم شــما پذیرفتــه شــود.« 
فــردای آن روز رفــت و فــرم اســتخدامم را پــاره کــرد. مــن االن 



ــه ایــن ســن رســیده ام واقعــا خــدا را شــاکر 54 کــه ب
هســتم کــه آن زمــان بــه توصیــه و ســفارش بــرادرم 
عمــل کــردم و بــا پارتــی در شــغلی مشــغول بــه کار 
ــه  ــز هوشــمندانه اشــتباهم را ب ــرادرم نی نشــدم و ب

مــن تذکــر داد.
 عروسی من باید در مسجد باشد

ــان  ــود و هــر زم ــه ســن ازدواج رســیده ب محمــد ب
صحبــت  ازدواج  و  خواســتگاری  بــا  رابطــه  در 
داریــد  اصــرار  »چــرا  می گفــت:  می کردیــم، 
ــن در  ــد م ــد؟ عق ــد کنی ــرا بن ــت م ــن دس در زمی
ــه  ــی ک ــت.« از آنجای ــده اس ــته ش ــمان ها بس آس
محمــد باالخــره بــا اصرارهــای مــادر و خانــواده بــه 
ــان در  ــر زم ــود، ه ــه ب ــری رفت ــتگاری دخت خواس
ــزاری آن  ــکان برگ ــی و م ــم عروس ــا مراس ــه ب رابط
ــی  ــت: »عروس ــد می گف ــم، محم ــت می کردی صحب
ــر  ــیدیم مگ ــد.« می پرس ــجد باش ــد در مس ــن بای م
ــزار  در مســجد هــم می شــود مراســم عروســی برگ
کــرد؟ محمــد می خندیــد و می گفــت: »آنقــدر 
جمعیــت زیــاد اســت و ســالن ظرفیتــش کــم اســت 
بــه همیــن دلیــل مــن عروســی ام بایــد در مســجد 

ــد.« باش
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شهید مهدی ابراهیمی



 کودکی و نوجوانی56
در  ۲۴خــرداد133۴  ابراهیمــی  مهــدی  شــهید 
تهــران متولــد شــد. دو ســاله بــود کــه مــادرش را از 
دســت داد و تحــت سرپرســتی پــدرش قــرار گرفت. 
مهــدی در دوران کودکــی بچــه بســیار بازیگــوش؛ 
ــا را  ــه درس ه ــدون آن ک ــود. او ب ــخوانی ب ــا درس ام
ــی  ــای خوب ــه نمره  ه ــد، همیش ــرور کن ــه م در خان
محلــه  در  را  ابتدایــی  دوران  می کــرد.  دریافــت 
سلســبیل و قصرالدشــت گذرانــد و دبیرســتان را در 
رشــته ریاضــی، مدرســة هــدف بــه پایــان رســانید.

 جوانی، ازدواج و فعالیت ها
ــم در ســال 13۵۲ در رشــته  ــت دیپل ــد از دریاف بع
علــوم  کامپیوتــر وارد دانشــگاه صنعتــی شــریف شــد 
ــام دانشــگاه  ــد از اتم ــا بع ــت ســربازی اش ت و خدم

بــه تعویــق افتــاد.
پــدر و عموهایــش از ســال 13۴۲ کــه رســما 
ــه  ــود ب ــده ب ــاز ش ــی )ره( آغ ــام  خمین ــت ام نهض

پرداختنــد.  انقالبــی  فعالیت هــای 
مهــدی در معاشــرت بــا پــدر و عموهایــش در 
فعالیت هــای انقــالب شــرکت می کــرد. یکــی از 
ــوت  ــازی ص ــی داد پیاده س ــام م ــه انج ــی ک کارهای
مســئولیت  بــود.  )ره(  نوارهــای حضــرت  امــام 
دســت نویس  تکثیــر  و  صــوت  پیاده ســازی 
ــا را  ــی اعالمیه ه ــود و جابه جای ــا ب ــده جوان ه بر عه
بزرگترهــا انجــام می دادنــد. اعالمیه هــا توســط پــدر 
و عموهایــش بــه شــهرهای مختلــف ایــران منتقــل 

می شــد. 
مهــدی اواخــر 13۵6 ســال دوم دانشــگاه بــود 
ــدت  ــت. م ــش رف ــه خواســتگاری دخترعموی ــه ب ک
زیــادی نگذشــت کــه مراســم عقــد ســاده ای برگــزار 
ــز مراســم  ــد در ســال13۵7 نی ــاه بع ــد م شــد. چن
ــترک را  ــی مش ــد و زندگ ــزار ش ــا برگ ــی آنه عروس
آغــاز کردنــد. آنهــا صاحــب دو فرزنــد دختــر و پســر 

شــدند.
بعــد از ازدواج، همســر مهــدی نیــز مشــغول ادامــه 
ــد  ــا مانن ــی آنه ــای انقالب ــد. فعالیت ه ــل ش تحصی
شــرکت در تظاهــرات و راهپیمایی هــا از همــان 
ــی  ــرد. گاه ــدا ک ــه پی ــدد ادام ــردای ازدواج مج ف
ــت نویس  ــر دس ــال تکثی ــب در ح ــای ش ــا نیمه ه ت
کــه  روزهایــی  بودنــد.  )ره(  امــام  اعالمیه هــای 
تظاهــرات بــود، همســرش بــا گــروه خانم هــا و 
ــرات  ــه تظاه ــش ب ــرادران و عموهای ــا ب ــدی ب مه
فعــال  و  مذهبــی  بچه هــای  جــزو  می رفــت. 
ــجد  ــیج مس ــئول بس ــن مس ــود. همچنی ــجد ب مس
ــود. ــکونتش ب ــل س ــع در مح ــج )ع( واق باب الحوائ
مهــدی از قــدرت بیــان و درک بســیار زیــادی 

ــوام و دوســتان در  ــه بچه هــای اق ــود. ب برخــوردار ب
درسشــان کمــک می کــرد. او همزمــان بــا تحصیــل 
ــغول  ــی مش ــغل معلم ــه ش ــز ب ــه ای نی در مدرس
شــد. برایــش تفاوتــی نمی کــرد کــه در کــدام 
ــس در  ــرای تدری ــرا، او ب ــد زی ــس کن ــع تدری مقط
ــود. مهــدی از دانشــجویان  هــر مقطعــی توانمنــد ب
ــد  ــود. او چن ــریف ب ــی  ش ــگاه صنعت ــاز دانش ممت
ــورت  ــه ص ــه در کار، ب ــب تجرب ــرای کس ــه ب مرتب
بورســیه، از طــرف دانشــگاه بــه کشــور هندوســتان 

ــرد. ســفر ک
ــه از  ــان ک ــر زم ــی، ه ــگ تحمیل ــاز جن ــد از آغ بع
ــاد از  ــتان ها و اعی ــد در تابس ــارغ می ش ــه ف مدرس
مســجد باب الحوائــج)ع( کــه هم اکنــون پایــگاه 
ــام او اســت، عــازم جبهــه می شــد.  ــه ن بســیجش ب
در جبهــه بیشــتر بــه کارهــای فرهنگــی و تبلیغاتــی 
مشــغول بــود. چنــد مرتبــه نیــز بــه صــورت نظامــی 
عــازم خــط مقــدم شــده بــود. تــا زمــان شــهادتش 
ــار بــه  7الــی۸ مرتبــه بــه جبهــه رفتــه بــود. هــر ب
مــدت ۴0تــا۴۵ روز در مناطــق جنگــی ماننــد 

ــت.  ــور یاف ــه حض ــرب و دوکوه ــالم آباد غ اس
بــه  ناپذیــری  وصــف  ارادت  ابراهیمــی  شــهید 
انقــالب و امــام  خمینــی )ره( داشــت. همیشــه 
صحبت هــای امــام )ره( را گــوش می کــرد و بــه 
ــای  ــال 1361 اوج تروره ــرد. س ــل می ک ــا عم آنه
ــه همیــن دلیــل مهــدی  ــود. ب ــه منافقیــن ب ظالمان
ــی  ــجد نگهبان ــل در مس ــای مح ــراه بچه ه ــه هم ب
ــراد  ــرای پاکســازی اف ــز ب ــه نی ــی داد. او در کمیت م
باقی مانــده  رژیــم  ستم شــاهی  از  کــه  خائنــی 
 بودنــد فعالیــت می کــرد. آن هــا را شناســایی و 
در  می کــرد.  جمــع آوری  را  پرونده های شــان 
ــود.  ــاده ب ــرور اتفــاق افت ــد ت محــل زندگــی اش چن
چندیــن بــار نیــز اقــدام بــه تــرورش شــده بــود؛ امــا 

ــد. ــق نشــده بودن موف
ــود و  ــی  ب ــام دوره کارشناس ــال اتم ــدی در ح مه
ــده  ــام درســش باقی مان ــه اتم ــد واحــد ب ــط چن فق
بــود؛ امــا گویــی شایســته مدرکــی چــون شــهادت 

ــود.  شــده ب
 نحوه شهادت
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روز جمعــه ۲۴اســفند1363، هــوا به شــدت ســرد و زمیــن 
ــا  ــراه بچه ه ــرش به هم ــدی و همس ــود. مه ــرف ب ــیده از ب پوش
در روزهــای جمعــه در نمــاز جمعــه شــرکت می کــرد. برخــالف 
همیشــه، آن روز بــا محمــد غفــاری قــرار گذاشــته بــود تــا بــرای 
ــراه  ــه هم ــاعت 11 ب ــدی س ــر مه ــد. همس ــون برون ــدای خ اه
ــران  ــه ســمت دانشــگاه ته ــه ب ــه نمــاز جمع ــرای اقام ــا ب بچه ه
ــه( در  ــه ای )دامت برکات ــت اهلل  خامن ــرت  آی ــرد. حض ــت ک حرک
حــال قرائــت خطبه  هــا بودنــد کــه صــدای انفجــار شــدیدی بــه 
گــوش رســید. آنقــدری نگذشــت کــه قرائــت خطبه هــای نمــاز، 
مجــدد شــروع شــد. مهــدی و همســرش همیشــه بعــد از اتمــام 
ــرش  ــود. همس ــوس ب ــتگاه اتوب ــان در ایس ــه قرارش ــاز جمع نم
ــاعت از  ــد. س ــری نش ــدی خب ــدن مه ــا از آم ــد؛ ام ــر مان منتظ
۴ بعدازظهــر گذشــته بــود کــه همســر مهــدی سراســیمه 
ــرزاده  ــد خواه ــه ش ــا متوج ــت. در آنج ــش رف ــزل عموی ــه من ب
همســرش کــه کودکــی ۵ ســاله بــود، بــه همــراه دایــی اش بــه 
ــه  ــد دقیق ــدی چن ــرزاده مه ــت. خواه ــه اس ــه رفت ــاز جمع نم
قبــل از انفجــار بمــب، تشــنه می شــود و از محــل نمــاز جمعــه 
ــود.  ــر می ش ــب منفج ــه بم ــن لحظ ــود. در همی ــارج می ش خ
زمانی کــه بــه محــل اســتقرار برمی گــردد بــا دود و آتــش 
مواجــه می شــود. او دیگــر دایــی اش را پیــدا نکــرد و بــه کمــک 
دیگــران بــه خانــه بازگشــت. خانــواده مهــدی پــس از آگاهــی از 
ــه  ــه بیمارســتان ها مراجع ــش ب ــدا کردن ــرای پی ــن موضــوع ب ای
ــدا  ــی پی ــکی قانون ــدی را در پزش ــوختة مه ــر س ــد. پیک کردن
کردنــد. چهــره اش آنقــدر تغییــر کــرده بــود کــه قابــل شناســایی 
نبــود. در نهایــت توســط انگشــتر و لباســهایی کــه پوشــیده بــود، 

شناســایی شــد. 

 عوامل ترور
عوامــل تــرور بمبگــذاری نمــاز جمعــه دانشــگاه تهــران ســه نفــر 
بودنــد و چنــد مــاه بعــد از ایــن حادثــه دســتگیر و اعــدام شــدند.

نظر خانواده شهید در رابطه با منافقین
 همسر شهید

ــتگیر  ــرور را دس ــه، عوامل ت ــاه از آن حادث ــد م ــت چن ــا گذش ب
ــول  ــده پ ــن وع ــه م ــت: »ب ــرور گف ــن ت ــی از عاملی ــد. یک کردن
دادنــد. مــن آن فــرش آغشــته بــه مــواد منفجــره را در صفــوف 
ــه  ــس از آن ب ــیدم. پ ــش را کش ــته و ضامن ــه گذاش ــاز جمع نم
ــدای  ــر ص ــم. منتظ ــران رفت ــگاه ته ــی دانش ــی حوال چلوکباب

ــم آســوده شــود.« ــا خیال ــودم ت انفجــار ب
منافقیــن و امثالــی ماننــد آنهــا، افــرادی هســتند کــه از درجــه 
انســانیت ســاقط شــده اند. وقتــی انســان، خــدا و ایمــان نداشــته 
باشــد، بــا حیــوان هیــچ تفاوتــی نــدارد. حیــف اســت کــه اســم 
ــوع  ــه همن ــن ب ــم. منافقی ــراد بگذاری ــن اف ــرروی ای ــان را ب انس
خــود نیــز رحــم نمی کننــد و از هــر حیوانــی درنده تــر هســتند. 

خاطرات شهید به روایت همسرش
 َوالَ تَْلِبُسواْ الَْحقَّ بِالَْباِطِل

پیــش از انقــالب ســاواک حتــی بــه برگــزاری جلســه های قــرآن 
ــب جلســه  ــم مرت ــزل عموی ــود. در من ــز به شــدت حســاس ب نی
قــرآن برگــزار می شــد. مهــدی در یکــی از ایــن جلســه ها 
ــت.  ــش نوش ــیار زیبای ــط بس ــا خ ــرآن را ب ــه ق ــی از آی بخش
ــِل... )ســوره بقــره، آیــه  ــقَّ بِالَْباِط ــود: »َوالَ تَلِْبُســواْ الَْح نوشــته ب
۴۲(« و بــر روی دیــوار نصــب کــرده بــود. ســاواک کــه متوجــه 
ــم  ــزل عموی ــه من ــه ب ــود، بالفاصل ــده ب ــرآن ش ــه های ق جلس
ــزی  ــه چی ــی ک ــد. زمان ــر و رو کردن ــه را زی ــام خان ــد. تم آمدن

ــد.  ــت کردن ــم را بازداش ــد عموی ــان نش عایدش
 مطالعه در شب عروسی

همســرم در شــب عروســیمان بــرای اینکــه از ایجــاد مزاحمــت 
ــا  ــه ب ــن مجل ــد، چندی ــری کن ــر و صدا جلوگی ــوق و س ــد ب مانن
ــه جــای آنکــه  ــه جوان هــا داد و گفــت: »ب ــود و ب خــود آورده ب
در خیابــان بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاد کنیــد، از وقتتــان بهتر 

ــن مجله هــا را مطالعــه کنیــد.« ــد. بنشــینید ای اســتفاده کنی
 فقط نجابت

ــدی  ــترک، روزی از مه ــی مش ــی از زندگ ــت مدت ــس از گذش پ



پرســیدم چــرا بیــن دختــران فامیــل مــرا انتخــاب 58
کــردی؟ در صورتیکــه دختــران زیباتــر بــا خانــواده  
متمول تــر در فامیــل وجــود داشــت. او گفــت: 

ــود.« ــت ب ــن فقــط نجاب »مــالک م
 اطاعت از امر ولی

بســیار مطیــع امــام خمینــی )ره( بــود. همــه چیــز 
را بــرای رهبــرش و او را بــرای اســالم می خواســت. 
ــم کــه حضــرت  ــدای زندگــی مشــترک بودی در ابت
ســرباز  از  ســربازها  دادنــد  دســتور  )ره(   امــام 
خانه هــا فــرار کننــد. آن زمــان وضــع مالــی خوبــی 
نداشــتیم؛ امــا مهــدی بــه دو نفــر از دوســتان 
صمیمــی اش کــه ســرباز بودنــد در خانــه  پنــاه 
ــه مــا بودنــد.  داد. دوســتانش تــا چنــد مــاه در خان
ــام  ــود، حضــرت ام ــی ب ــه حکومــت  نظام ــی ک زمان
)ره( فرمودنــد اعتنــا نکنیــد و بــه خیابان هــا برویــد. 
مهــدی آنقــدر گــوش بــه فرمــان امــام  خمینــی )ره( 
بــود کــه حتــی اگــر ســرما، بــرف و بــاران هــم بــود 

او می رفــت و در خیابــان می نشســت. 
 امر به معروف و نهی از منکر

در مــاه رمضــان یکــی از همیــن ســال ها بــه همــراه 
چندتــن از اقــوام بــه تظاهــرات رفتــه بودیــم. مهدی 
ــال  ــم در ح ــربازان رژی ــی از س ــرد یک ــاهده ک مش
ــت:  ــه او گف ــش ب ــا آرام ــیدن اســت. ب ــیگار کش س
ــیگار  ــه س ــاه رمضــان اســت ک ــی م ــر نمی دان »مگ
می کشــی؟« همیــن ســوال باعــث شــد تــا آن 
ســرباز چنــان در موهــای ســر مهــدی چنــگ اندازد 
کــه انــگار می خواســت پوســتش را از ســرش جــدا 
کنــد. عمویــم تعریــف می کــرد در آن بحبوحــه یــک 
ــار پســرم را گرفتنــد و  ــم گفتــم این ب لحظــه در دل
مهــدی دیگــر تمــام شــد. بــه فاصلــه چنــد دقیقــه، 
ــه ای  ــتند ضرب ــتی داش ــدام درش ــه ان ــر ک ــد نف چن
ــن شــکل  ــد. بدی ــم زدن ــروی رژی ــه آن نی ــک ب مهل
بــود کــه مهــدی از دســت آن مامــور فــرار کــرد. در 
تمــام ســال های مبــارزه هیچ کــدام از ایــن اتفاقــات 
ــای  ــت از فعالیت ه ــرم دس ــا همس ــد ت ــی نش دلیل
بــه  مصمم تــر  بــار  هــر  بــردارد.  ضدطاغوتــی 
ــدای  ــی ص ــه حت ــه طوریک ــت. ب ــرات می رف تظاه
مراســم را ضبــط می کــرد. مــن وقتــی صــدای 
ــتن  ــا، شکس ــرات، تیراندازی ه ــده تظاه ــط ش ضب
شیشــه ها و جیــغ و فریادهــا را می شــنیدم، بــه 
ــه  ــود ک ــزه می ش ــا معج ــم: »واقع ــرم می گفت همس
ــح و  ــد و صحی ــرات می روی ــه تظاه ــار ب ــما هرب ش

ســالم برمی گردیــد.«
 بهترین نظر

ــا تمــام وجــود  ــوام ب ــه تنهــا مــن، بلکــه همــه اق ن
ــد:  ــی زد می گفتن ــی م ــر حرف ــتند. ه ــش داش قبول

ــد«  ــن حــرف را می زن ــی دارد کــه ای »مهــدی دلیل
ــه  ــا مســئله ای در خان ــرای حــل مشــکل ی ــوام ب اق
مادربزرگــم دور هــم جمــع می شــدند. مهــدی 
همیشــه بهتریــن نظــر را بیــان می کــرد. پــدر 
مهــدی مدیــِر بخشــی در آمــوزش عالــی بــود. 
ــا  ــد؛ ام ــر دســتش کار می کردن ــر زی ــدود 1۵ نف ح
ــت.  ــدی مشــورت می گرف در حــل مشــکالت از مه

 لیاقت شهادت نداشتم
عــازم  می کــرد  فرصــت  زمــان  هــر  مهــدی 
مناطق جنگــی می شــد. یــک روز وقتــی راهــی 
ــال  ــت و در ح ــول ناراح ــق معم ــد، طب ــه ش جبه
ــه آمــد. گمــان کــردم  ــودم. صــدای در خان گریــه ب
ــی  ــود. وقت ــدی ب ــا مه ــت؛ ام ــوام اس ــی از اق یک
ــن  ــت: »ای ــد، گف ــن دی ــک ریخت ــال اش ــرا در ح م
ــدند؛  ــهید ش ــات ش ــن عملی ــده در ای ــه رزمن هم
امــا قســمت مــن شــهادت نبــود. مــن لیاقــت 
ــد.  ــی نمی افت ــن اتفاق ــتم. باور ک ــهادت را نداش ش
ــم  ــه او گفت ــردم.« ب ــالم بر می گ ــح و س ــن صحی م
مــن نگــران بچه هــا هســتم. مهــدی گفــت: »شــما 
ــی حاکــم اســت.  ــی در جبهه هــا چــه فضای نمی دان
ــا دل  ــتی از آنج ــر نمی توانس ــتی دیگ ــر می دانس اگ
ــن از  ــا م ــی؛ ام ــن ناراحت ــن م ــما از رفت ــی. ش بکن
اینجــا مانــدن و تنهــا گذاشــتن دوســتانم ناراحتــم. 
ــئولیت  ــه کار و مس ــا این هم ــم آنه ــم ببین نمی توان
ــایش  ــی و آس ــا در راحت ــن در اینج ــا م ــد؛ ام دارن

ــم؟« ــی کن زندگ
 همه زندگی اش برای انقالب و 

اسالم 
ــه  ــی ک ــود. زمان ــت و دلباز ب ــدت دس ــدی به ش مه
ــا  ــه م ــی ب ــرم اتومبیل ــدر همس ــم، پ ازدواج کردی
ــم و  ــده بودی ــد ش ــب دو فرزن ــرد. صاح ــه ک هدی
ــک روز  ــود. ی ــال ب ــی کمــک ح ــن ماشــین خیل ای
متوجــه شــدم همســرم ماشــین را فروختــه اســت. 
ــه  ــک ب ــرای کم ــم ب ــش را ه ــغ فروش ــام مبل تم
جبهه هــا فرســتاده بــود. وقتــی علــت را جویــا 
شــدم، گفــت: »درســت اســت کــه در نبــود ماشــین 
رفت وآمد هــای مــا بــا داشــتن دو بچــه ســخت 
ــه  ــول کمــک بیشــتری ب ــن پ ــا ای ــا ب ــود؛ ام می ش
ــه  ــود هم ــی ب ــی راض ــود.« او حت ــا می ش جبهه ه
زندگــی را بفروشــیم و بــرای جبهــه ارســال کنیــم. 
مهــدی همــه زندگــی اش را بــرای انقــالب و اســالم 

می خواســت. 
 انگشترم برای جبهه

یــک روز بــه بهشــت زهرا )س( رفتــه بــودم. در 
ــع  ــا جم ــرای جبهه ه ــی ب ــای مردم ــا کمک ه آنج
آوری می شــد. مــن تمــام داری ام یــک انگشــتر 
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ــی  ــم. وقت ــی انداخت ــای مردم ــدوق کمک ه ــود. آن را در صن ب
ــرای  ــترم را ب ــم انگش ــرم گفت ــه همس ــتم ب ــه بازگش ــه خان ب
ــحال  ــی خوش ــدی خیل ــردم. مه ــداء ک ــی اه ــای مردم کمک ه
ــرای  ــن کاری را ب ــه م ــود ک ــد آن ب ــحالی اش مانن ــد. خوش ش

ــم.  ــام داده باش ــودش انج ــخص خ ش
 به نیت شهید، اسمش را سعید بگذارید

ــدی دو  ــد. مه ــا آم ــه دنی ــم ســعید ب ــد دوم ــرداد 136۲ فرزن م
ــود و حضــور نداشــت.  ــه جبهــه رفتــه ب ــود کــه ب ســه ماهــی ب
ــه  ــر بچ ــود اگ ــه ب ــود گفت ــزام ش ــه اع ــه جبه ــه ب ــل از اینک قب
ــان  ــد اولم ــم فرزن ــد. اس ــی بگذاری ــمش را یحی ــود اس ــر ب پس
ــه  ــان ک ــد دومم ــم فرزن ــتم اس ــت داش ــن دوس ــود. م ــمیه ب س
ــی داشــته  ــا ســمیه همخوان ــا ب ــم ت ــود را ســعید بگذاری پســر ب
باشــد. بــرای همســرم نامــه نوشــتم کــه اگــر راضــی اســت اســم 
ــت: »دیشــب یکــی  ــدی گف ــم. مه ــد دوم را ســعید بگذاری فرزن
از دوســتانم در اینجــا شــهید شــد. اســمش ســعید بــود. وقتــی 
ــد،  ــعید بگذاری ــه را س ــم بچ ــد اس ــم داری ــدم تصمی ــه ش متوج
ــاره  ــا ایــن کار دوب خیلــی خوشــحال شــدم. احســاس می کنــم ب
اســم دوســت شــهیدم زنــده می شــود. بــه نیــت شــهید، اســمش 
را ســعید بگذاریــد.« 10 یــا 1۲ روز بعــد از تولــد ســعید از 
ــت:  ــت گف ــوش گرف ــعید را در آغ ــی س ــت. وقت ــه بازگش جبه
ــا  ــعید دقیق ــودم. س ــده ب ــال دی ــه را قب ــن بچ ــواب ای ــن خ »م

ــان شــکلی اســت.« هم
 والیت  فقیه؛ بخش جدانشدنی زندگی اش

همســرم بــه مســائل سیاســی خیلــی پایبنــد بــود. والیــت  فقیــه 
ــنایان  ــتان و آش ــود. در دوس ــی اش ب ــدنی زندگ ــش جدانش بخ
ــدی  ــتند. مه ــول نداش ــه را قب ــه والیت فقی ــد ک ــرادی بودن اف
ــر نتیجــه ای  ــا اگ ــد؛ ام ــد کن ــا را متقاع ــرد آنه اول ســعی می ک
ــر اســاس  ــی اش ب ــرد.  روش زندگ نمــی داد، قطــع رابطــه می ک
فرموده هــای امــام خمینــی )ره( بــود و بــرای تاییــد حرف هایــش 
از ســخنان امــام )ره( اســتفاده می کــرد. همیشــه جملــه ای 
کوتــاه از امــام  خمینــی )ره( در ســربرگ امتحــان دانش آمــوزان 
ــا  ــوزان را ب ــرد دانش آم ــعی می ک ــکل س ــن ش ــت. بدی می نوش

ــد.  ــب کن ــنا و ترغی ــام )ره( آش ــی ام خط و مش
 قرآن؛ یار همیشگی

ــود، متوجــه  ــاز شــده ب ــا آغ ــه زندگــی مشــترک م ــی ک از زمان
بعضــی خصوصیــات در مهــدی شــدم: اول مقیــد بــود در مــاه دو 
مرتبــه بــه زیــارت بــرود. زیــارت قــم یــا مشــهد یــا حــرم  حضرت 
 عبدالعظیــم  حســنی )ع( در برنامــه اش بــود. ممکــن نبــود 30 روز 
ــی از  ــیم. دوم یک ــه باش ــارت نرفت ــه زی ــا ب ــد و م ــته باش گذش
ــود کــه در جلســه ســخنرانی  تفریحــات مــن و همســرم ایــن ب
ــام )ره(  ــرت ام ــه حض ــه توصی ــوم ب ــم. س ــرکت کنی ــاظ ش وع
ــاز اول  ــار نم ــت. در کن ــه را روزه می گرف ــا دو روز در هفت حتم
وقــت و جماعــت، قــرآن یــار همیشــگی زندگــی اش بــود. هــر روز 
قــرآن را بــه همــراه تفســیر آن مطالعــه می کــرد. اگــر یــک روز 

ــد.  ــران می ش ــا نگ ــد، واقع ــرآن نمی خوان ق

 صله رحم با افراد شایسته
می رفــت.  دوســتان  و  اقــوام  دیــدار  بــه  همیشــه  ایشــان 
ــر  ــود. اگ ــوردار ب ــژه ای برخ ــت وی ــم از اهمی ــش صله رح برای
شایســتگی  خانــواده ای  می شــد  متوجــه  رفت و آمدهــا  در 
ــر  ــن و در غی ــش ک ــی اصالح ــر می توان ــت: »اگ ــدارد، می گف ن
این صــورت بــا چنیــن افــرادی رفت وآمــدی نشــود بهتــر 

ــت.«  اس
 نماز به نیت شهدا

ــر  ــد. کمت ــت می خوان ــش را اول  وق ــه نمازهای ــرم همیش همس
کســی را پیــدا می کنیــم کــه وقتــی نمــاز  اول  وقــت را خوانــده 
اســت، چنــد ســاعت بعــد مجــددا اقامــه نمــاز کنــد. بعدازظهــر 
ــاز  ــاده نم ــود، آم ــده ب ــه آم ــه خان ــه ب ــه از مدرس ــک روز ک ی
ــاز  ــه نم ــر در مدرس ــدی مگ ــم مه ــه او گفت ــد. ب ــدن ش خوان
ــه  ــش ب ــه ثواب ــم ک ــاز را می خوان ــن نم ــت: »ای ــده ای؟ گف نخوان
شــهدا برســد.« گفتــم: شــهدا کــه بــه نمــاز مــا نیــازی ندارنــد. 
ــم.« ــدا کن ــاز پی ــن نمــاز نی ــه ای ــا ب پاســخ داد: »شــاید آن دنی

 تربیت صحیح فرزندان
مهــدی بــه نحــوه تربیــت بچه هــا بســیار اهمیــت مــی داد. روزی 
در مســیر خانــه بــرای دختــرم یــک قمقمــه آب خریــدم. قمقمــه 
ــد،  ــی آن را دی ــدی وقت ــود. مه ــرس ب ــک خ ــکل ی ــه ش آب ب
گفــت: »ایــن قمقــه را بــه فروشــنده اش بازگــردان« زمانــی کــه 
ــک  ــد از ســر ی ــن قمقمــه بای ــا ای ــت را پرســیدم، گفــت: »ب عل
ــن  ــه ای ــم ب ــه کم ک ــل بچ ــن دلی ــه همی ــورد. ب ــرس آب بخ خ
ــه هــر کســی آب بخــورد.  ــد از کل نتیجــه می رســد کــه می توان

ــی آورد.«  ــی م ــش قصی القلب ــن برای ای
 عکس بی حجاب 

ــک روز  ــت. ی ــادی داش ــت زی ــش اهمی ــاب برای ــرم حج همس
ــک  ــا ماژی ــاله ام ب ــر ۲ س ــای دخت ــام عکس ه ــرای تم ــدم ب دی
روســری کشــیده اســت. گفتــم: مهــدی تمــام عکس هــا را 
ــر اصــال عکــس  ــر اســت دخت ــه. بهت خــراب کــردی. گفــت: »ن
ــی راه  ــه وقت ــود بچ ــد ب ــد.« معتق ــته باش ــاب نداش ــدون حج ب
ــی  ــد. حت ــاب باش ــد بدون حج ــر نبای ــوزد دیگ ــن را می آم رفت
دختــرم ایــن موضــوع را وقتــی کــه ســه  ســالش شــده بــود بــه 
ــت روســری  ــرون می رف ــان کــه بی ــی درک کــرد و هــر زم خوب

می پوشــید. 
 قشنگترین دختر دنیا

ــدی  ــت، مه ــاد گرف ــن ی ــمیه راه رفت ــرم س ــه دخت ــی ک زمان
ــم  ــی می گفت ــد.« گاه ــته باش ــاب داش ــد حج ــت: »بای می گف
ــد.  ــرش کن ــکی س ــگ مش ــه رن ــادر ب ــه چ ــت بچ ــوب نیس خ
ــفید  ــادر س ــدوز.« چ ــش ب ــفید برای ــادر س ــک چ ــت: »ی می گف
گلــداری را بــرای ســمیه دوختــه بــودم. همیشــه ســعی می کــرد 
کــه از آن اســتفاده کنــد مثــال اگــر قــرار بــود بــا پــدرش بیــرون 
بــرود محــال بــود چــادر ســرش نکنــد. بایــد چــادر می پوشــید 
تــا پــدرش او را بغــل کنــد. یــادم اســت زمســتان بــود و ســمیه 
یــک پالتــو پوســتی بــه تــن کــرد و روی آن چــادر پوشــیده بــود. 



ــنگ 60 ــده. قش ــگل ش ــدر خوش ــت: »چق ــدی گف مه
تریــن دختــر دنیــا شــده اســت.«

 من پای امام و انقالب ایستاده ام
در برهــه ای نیــت پلیــد بنی صــدر بــر همــگان 
ــم: »مســئولی  ــه همســرم گفت ــن ب آشــکار شــد. م
چــون بنی صــدر می توانــد بــه مناطــق جنگــی 
کمــک کنــد؛ امــا بــه مــردم خیانــت کــرده اســت. 
ــرای کمــک  ــی و ب ــما ماشــین را فروخت ــت ش آنوق
ــال  ــت: »اص ــدی گف ــتادی.« مه ــا فرس ــه جبهه ه ب
فــرض را بــر ایــن بگــذار کــه همــه خیانــت کننــد؛ 

ــالب ایســتاده ام«.  ــام و انق ــای ام ــن پ ــا م ام
 ادای دین به انقالب اسالمی

مهــدی عاشــق شــهادت بــود و مــن این را بــه خوبی 
می دانســتم؛ امــا ایــن موضــوع دلیــل بــر ایــن نبــود 
کــه بگویــد هــر چــه زودتــر شــهید شــود. می گفــت: 
ــره  ــن قط ــا آخری ــد ت ــئولیت دارم. بای ــن مس »م
ــم. در  ــالمی ادا کن ــه انقالب اس ــم را ب ــم، ِدین خون
نهایــت هــم ان شــاءاهلل بــا شــهادت از دنیــا بــروم.« 

 من در خانه ام حضور دارم
ــه را شســته  ــای خان ــدی پرده ه ــالگرد مه ــرای س ب
ــود. در  ــه مــا آمــده ب ــه خان ــوام ب ــودم. یکــی از اق ب
دلــش گفتــه بــود: »همســر مهــدی چــه روحیــه ای 
دارد! در ایــن موقعیــت چطــور می توانــد پــرده 
بشــوید؟« بعــد از آن بــا مــن تمــاس گرفــت و 
گفــت مــن خــواب شــهید را دیــدم. در خــواب بــه 
ــن  ــا اســت. م ــن گفت:»فکــر نکــن همســرم تنه م
ــا او هســتم.«  ــه ام حضــور دارم و همیشــه ب در خان
ــرایط  ــر ش ــن ســالها و در ه ــه ای ــدی در هم مه
ــرده اســت.  ــا کمــک ک ــه م ــم، ب ــه بودی ســختی ک

خاطرات به روایت خواهر شهید
 مدرسه مکان انسان سازی

بــرادرم از دنیــا بریــده بــود. ســعی داشــت زندگــی 
ــتانش  ــی از دوس ــد. یک ــته باش ــندانه داش خداپس
ــا  ــنهاد داد؛ ام ــه او پیش ــت ب ــرکت نف کاری در ش
مهــدی قبــول نکــرد و گفــت: »بــرای مــن ارزشــمند 
ــک  ــال، ی ــک س ــل در ی ــم حداق ــه بتوان ــت ک اس
ــه  ــم. مدرس ــی کن ــی راهنمای ــه خوب ــاگرد را ب ش

مــکان انسان ســازی اســت«.
خاطرات شهید به روایت مادرناتنی

 شما ضمانت می کنی
مــاه  رمضــان یکــی از ســالها بــه جبهــه اعــزام شــده 
ــرم آنجــا نتوانســته  ــوای گ ــا و ه ــا فعالیت ه ــود. ب ب
ــت،  ــه بازگش ــه خان ــه ب ــرد. زمانی ک ــود روزه بگی ب
ــه تمــام روزه هــای قرضــش  ــود. بالفاصل تابســتان ب
را گرفــت. پــدرش  گفــت: روزه هایــت را در زمســتان 

ــت:  ــا مهــدی گف ــک اســت؛ ام ــوا خن ــه ه ــر ک بگی
ــده  ــع زن ــا آن موق ــت می کنــی مــن ت »شــما ضمان

باشــم؟«  
 غیرتش اجازه نمی داد

یــک روز مهــدی تصمیــم گرفــت بــه خانــه یکــی از 
ــرد.  ــا خــود ب ــرود. خواهــرش را نیــز ب دوســتانش ب
ــیر  ــود. در مس ــاله ب ــا3 س ــرش ۲ی ــان خواه آن زم
ــرش  ــی را س ــد. یک ــری خری ــا روس ــش دو ت برای
کــرد و دیگــری را بــه خانــه آورد. غیرتــش رضایــت 
ــدون روســری  نمــی داد خواهــر دو ســه ســاله اش ب

باشــد.
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