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 پيشگفتار 
 

حضرت امام    ع،یقدر جهان تش  ی بزرگ دوران معاصر و مرجع عال  آورنام

کار  یهایژگوی  با  ،رهسّقدس   ینیخم به  دست  فرد،  به  باور    یمنحصر  بزرگ، 

و با الهام از    نیاز د  حی زد، امام بزرگوار با برداشت صح  زیو اعجاب انگ  ینکردن

س شه  دینهضت  ساالر  الحس  دانیو  اباعبداهلل  انقالب   ؛السَّالمهِیعَلَ  نیحضرت 

شرایط    همه   ، یساخت و با انقالب اسالم   داریرا به عنوان معجزه قرن پد   یاسالم

داد و همه    رییتغ  ی اسالم  رانیرا به نفع جهان اسالم و ا  ستمیحاکم بر قرن ب

 کرد.   ین یبشیها را پ ابرقدرت ی معادالت قدرت را دگرگون ساخت و فروپاش

شرق و غرب دو ابرقدرت  کریبر پ  ، یبا انقالب اسالم ینیامام خم حضرت

  شرفتیتمدن و پ   ن یدروغ   به افسانه  ؛ کرد  جادیا  یازلزله   ا یلرزه انداخت و در دن

فر  انی پا نما  یروشنفکر  نیدروغ   ان یمدع   همه  بیداد،  پوچ  انی را    ی ساخت و 

را از انحصار دو ابرقدرت    ایرا برمال کرد، دن  یستیالیو سوس  داریهیتفکر سرما

را به عنوان دشمن   یاستکبار جهان  د،یخارج کرد، نظام سلطه را به چالش کش

 فرا خواند. تیمقابله با دشمن بشر یرا برا تیبشر کرد و همه  یمعرف تیبشر

معجزه داشت، معجزه   زیدر دل خود ن،  با آن که معجزه بود  یاسالم  انقالب

و دوران دفاع    ی ساز شد، در طول انقالب اسالمنبود که انسا  ن یا  یانقالب اسالم

مرز   نیکه جوانان ا  یاشدند، به گونه  تیساخته و ترب  یاریبس  ی هامقدس انسان

شدند و همانند    ل یتبد  خ یتار  نگان درخشاماندگار و ستاره  یهاو بوم به چهره

 .  دندیک کشور امام زمان درخشتابان بر تار یدیخورش 

عمل  ی وقت فرمود:  فتح  اتیدر  امام  حضرت  شد  فتح  بستان  الفتوح، 

فتح  فتح ن  کیالفتوح  تربفتح  ست؛یشهر  است.    ییهاجوان   نیچن  تیالفتوح، 

 روز بودند.   رانیکه ش یعابدانِ شب
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  یمرز و بوم، انسان ها  نیبود که از جوانان ا  ن یا  یانقالب اسالم   معجزه

و عبادت، اهل    هیضرّع و گراهل ت  رت،یبص  یدارا  ر،یمؤمن، پارسا، خردمند، باتدب

 در مقابل دشمن، اهل مقاومت تا مرز شهادت، ساخت.  یستادگیا

  ،ینی حضرت امام خم  یو دفاع مقدس که به رهبر  یانقالب اسالم  معجزه

پنهان    یجوانان  افتنیشد؛    داری پد  ، و گوهر در دل خاک  دُر  که همچون  بود 

 «یگوهر ،»قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر ...بودند

در   از همه  ش یخود ملت را متحول کرد و ب  یی حایبا دم مس  ینیامام خم 

کرد و آنان را به    جادیا  یحق رفته بودند انقالب  ریغ   یکه به مباد  یجوانان  درون

  ن یبتوان کوچکتر  شدیکه باور نم  ستمیقرن ب  آن هم در  ؛ دامن اسالم باز گرداند

دستگاه فساد    غات یتبل  یچرا که تمام   ،گفت  قتیو مذهب و حق  نیاز د  یسخن

   . جوانان به کار گرفته شده بود ینابود یبرا

 « ...به گوش دی آیهم نم یجغد یِوا ، تپش ی»در خراب آباد شهر ب

آورد   دانیزنده کرد و به م  وخود جوانان را متحول    یی حایبا دم مس  امام

در   گریجوان دان  آن جوانان بود که  همانند هزاراز    یکیکتاب    نیا  گرتیو روا

را    یکشور پهناور امام زمان منشاء اثر شد و خدمات ارزشمند  نیاز ا  یاگوشه 

 کرد.  یبه انقالب اسالم

اسالم  یو انقالب  توف  یدر  مقدس  دفاع  دوران  کنار    افتی  قیو  در  تا 

کند و در کنار هزاران    دایجوان عاشق جبهه و جنگ و خداجو حضور پ   هاون یلیم

  یاهلل شاه آباد  تیآ  دیهمچون شه  ی مختلف از بزرگان  نیدر سن  ختهیفره  روحانی

عبداهلل    دیتر همچون شهجوان   یهاتا طلبه  ی اصفهان  یاهلل اشرف  تیآ  دیو شه

تابناک آسمان   یهاکه ستاره  یبزرگان   گریو د  پوریردان  شهید مصطفی  و  یثمیم

 کند.  دایهستند؛ حضور پ  یاسالم محمد

ا  آنچه است که    ی فیتکل  ی بر مبنا  ، مدهآدر  ریکتاب به رشته تحر  نیدر 

المسلم تهران  ن یجناب حجت االسالم و  عنوان    ی حاج حسن صفرزاده   ک یبه 

در دوران   ؛ بدانند  گرانی بر دوش خود احساس کرده تا د  یرزمنده و انقالب   یروحان
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و    ونیحانوو ر   باعم از طال  ، یدفاع مقدس چه گذشت و چگونه داوطلبان مردم 

 رفتند.    دانی اسالم به م  دفاع از  یداشت و توقع برابدون چشم  ف، یعموم مردم شر

 ز،یعز  یانقالب، شهدا  ریو به رهبر کب  رانیملت ا  انوسیما به اق  نیقی  به

 ی نوشتار ادا  نیکه ا  د یو ام  میهست  ونیو خانواده محترم آنان مد  یجانبازان گرام

 شاءاهلل. ان به آن بزرگواران باشد   ینید

 

 ی دامادریم نسح دمحم دیس

  1400ور یشهر 6
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 مقدمه 

 
 ط حاکم بر جهانيانقالب اسالمی و شرا 

طی پیروز شد که کشورهای جهان سوم  یانقالب اسالمی در شرا

ابرقدرت  دو  توسط  اسالم،  جهان  خاصه  استقالل    و  غرب،  و  شرق 

اقتصادی و حاکمیتی و هویت ملی   از دست داده  سیاسی،  خود را 

آنان، حتی حق  بودند و ضمن پرداخت حق توحّ ش به مستشاران 

رسیدگی به جرائم آنان را نداشتند. ظلم و ستم، دروغ و نیرنگ، فساد  

رانی و دنیاپرستی، نشان تمدن و پیشرفت شده بود  و فحشا، شهوت 

می  دروغ  بهتر  بود،  فاسدتر  هرکس  می و  ظلم  بیشتر  و  کرد؛  گفت 

 آمد.تر به حساب می نمتمّد

دینی توجیه و تفسیر  گری و بی یهر حرکتی در چارچوب مادّ 

بیمی  و  دینی  بی  تفکر  فضیلت شد،  به  تمام  اعتنائیِ  انسانی،  های 

لیاقتی  بود و دین به خاطر بی  ههای برتر جهان را تشکیل داداندیشه

ی بدبختی بشر  ها معرفی و همه رهبران کلیسا؛ به عنوان افیون ملت 

دست حاکمان   ته شده بود. رهبران دینی بازیچه به پای دین گذاش 

جهانی قرار گرفته بودند و با آن که دین از سیاست جدا شده بود؛  

اما در میدان سیاست هر جا الزم بود، رهبران دروغین دینی، حافظ  

ر این میان ایران به  گران و حاکمان گردیده بودند و دمنافع سلطه 

و ژاندارم منطقه، نقش حافظ منافع اسرائیل را    آمریکا  عنوان عمله

کرد و به کارگاه آزمایشگاهی برای کارشناسان غربی درآمده  بازی می 
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انسان عنوان  به  ایران  مردم  و  بی بود  بی های  عقب  فرهنگ،  تمدن، 

 کردند. افتاده؛ حق توحش به آنان پرداخت می 

 

 شد  پديدار اسالمی انقالب در اين هنگام

آور بزرگ دوران معاصر و مرجع عالی قدر   نام  در این هنگام 

های منحصر به  ، با ویژگی سرهقدسجهان تشیع، حضرت امام خمینی 

امام   زد،  انگیز  اعجاب  و  نکردنی  باور  بزرگ،  کاری  به  دست  فرد، 

بزرگوار با برداشت صحیح از دین و با الهام از نهضت سید و ساالر  

ال اباعبداهلل  به  ؛  السَّالمعَلَیهِحسین  شهیدان حضرت  را  انقالب اسالمی 

ط  یی شراقرن پدیدار ساخت و با انقالب اسالمی، همه   عنوان معجزه 

ییر داد  حاکم بر قرن بیستم را به نفع جهان اسالم و ایران اسالمی تغ

ها را  معادالت قدرت را دگرگون ساخت و فروپاشی ابرقدرت  و همه

  بینی کرد.پیش

ابرقدرت  دو  پیکر  بر  اسالمی،  انقالب  با  خمینی  امام  حضرت 

انداخت و در دنیا   لرزه  افسانهزلزله شرق و غرب  به  ایجاد کرد.   ای 

ی مدعیان دروغین  دروغین تمدن و پیشرفت پایان داد، فریب همه 

سرمایه  تفکر  پوچی  و  ساخت  نمایان  را  و  روشنفکری  داری 

از انحصار دو ابرقدرت خارج کرد،  سوسیالیستی را برمال کرد، دنیا را 

نظام سلطه را به چالش کشید، استکبار جهانی را به عنوان دشمن 

ی بشریت را برای مقابله با دشمن بشریت  بشریت معرفی کرد و همه 

 فرا خواند.
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آن بزرگوار، یک قدرت مبتنی بر دین در جغرافیای سیاسی و  

معادلهحاکمیت آورد،  بوجود  بیستم  قرن  یا    گر سلطه   ی  بودن 

پذیر بودن جهان را به هم ریخت و نوع سومی از قدرت یعنی  سلطه 

سلطه ستیزی را در ادبیات حاکمیتی جهان پدیدار کرد و به ملل  

 گر شد.پذیر بود و نه سلطه شود نه سلطه می  که  دنیا فهماند 

های دینی  های انسانی را زنده نمود و ارزش آن بزرگوار، ارزش 

ین، دستاوردهای ارزشمند قرار داد، پیشرفت و  را حاکم کرد. برای د

دایره  در  را  و  تمدن  دین  به  را  بشریت  نیاز  نمود،  تعریف  دین  ی 

ن و معنویت، شرافت و انسانیت، معنویت تبیین کرد و دنیا را به تدیّ

 آزادی و استقالل دعوت نمود.  

برای دین، هم علم، هم تمدن، هم سیاست، هم   بزرگوار،  آن 

د، دین را منبع الیزال قدرت و ارزش معرفی کرد و  حاکمیت قائل ش 

آرزوی   که  واقعی  تمدن  و  پیشرفت  علم،  انسانیت،  اخالق،  عدالت، 

ی دین قرار داد و دین را تنها راه رسیدن  دیرین بشر بود را در سایه 

  های رفیع انسانیت معرفی نمود.ه به قلّ 

اندیشه  و  های ناب آن بزرگوار، اسالم حیات مجدد  به برکت 

القرای جهان اسالم  طلوعی دوباره یافت، ایران خاستگاه اسالم و ام 

اراده و خودباوری  به  قرار گرفت و جهان اسالم به بالندگی و مسلمانان  

  پایان بی  منافع  )عج( و  زمان  امام  کشور از  امریکا  دست دعوت شدند.

از یوغ استعمار و استثمار و رژیم ستم شاهی    ایران   گردید،   قطع   آن

ت مسلمان و شریف ایران هویت جهانی پیدا کرد.  ی یافت و ملّیرها
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بشریت    شماره یک بشریت معرفی شد و همه  آمریکا به عنوان دشمن

و خاصه جوانان جهان اسالم به مبارزه با دشمن بشریت فرا خوانده  

 .در دنیا قرار گرفت شدند و مرگ بر آمریکا اولین شعار مبارزه 

پا  انقالب اسالمی به عنوان معجزه قرن، در دنیا زلزله  به  ای 

کرد و بر پیکر دو ابرقدرت شرق و غرب لرزه انداخت و به غارت منافع  

تصمیم    هاغربی  بنابراین  .، پایان دادتوسط آنها  پایان ایران اسالمیبی

  و این گونه   ند ردرآو، به هر قیمتی شده این انقالب را به زانو گرفتند 

و صّدام ملعون به دلیل  علیه انقالب اسالمی شکل گرفت    هاتوطئه 

  اییالنه اخالقی که داشت با هدف تسخیر یک هفته ذخصوصیات ر

نابود  و  شد   کردن  ایران  انتخاب  فرانسه،    .انقالب  انگلیس،  آمریکا، 

قد به  ها و امکانات جنگی، تمام  آلمان و ایتالیا با تأمین تمامی هزینه 

این  حتّ  . آمدند   صدام کمک   در  بود،  آمریکا  ضّد  که  هم  شوروی  ی 

قضیه همراه آمریکا شد و از زمین و هوا و دریا به جان ایران اسالمی  

    افتادند.

تازه ملّ نهال  از  برای دفاع  انقالب ت مسلمان  نوپای  روییده و 

توکل    اسالمی، با ایمان به وعده الهی و باور به حقّانیت راه، با توسل و

دلیری  و    بر خدا، با صفای روح و نورانیّتِ دل، با فداکاری و استقامت

خردمندی و تدبیر صحیح، با ابتکار    و   ی قویعزم و اراده   و   و شجاعت 

امام بزرگوار به میدان آمد و در    چونو نوآوری و با رهبری مقتدر  

نابرابر در مقابل دشمن   تا دندان مسلح به دفاع  غّدیک جنگ  و  ار 

 پرداخت.
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سابقه  بی  و  بزرگترین  که  آن  علیه  با  بر  جهانی  اتحاد  ترین 

بین پشتیبانی  با  صدام  و  گرفت  شکل  اسالمی  المللیِ  انقالب 

های جهان و با کمک مستشاران ترین و قدرتمندترین قدرتعظیم

مندی از همه فنون نظامی و تاکتیکی و  هعالی رتبه نظامی دنیا و بهر

ت مدرن زمینی، هوایی و دریایی روز دنیا، به  استفاده از همه تسلیحا

اما دشمن  انقالب اسالمی حمله  تا دندان مسلح در  غور شد؛  و  دار 

برابر ملّتی دست خالی، بدون حامی، بدون مدافع، بدون تسلیحات 

متعارف و بدون تجهیزات الزم نظامی، به زانو درآمد، شکست خورد  

نقالب اسالمی تنومند گردید  و از میدان به در شد و در مقابل، نهال ا

مانند و به اقصی نقاط دنیا صادر شد، و این جا بود که یک معجزه بی 

 یعنی پیروزی دفاع مقدس شکل گرفت. 

 
 حسن صفرزاده تهرانی

 1400مرداد   27   

 1443محرم 10عاشورای حسینی 
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 و تحصيل تولد فصل اول: 

 
 تولد و نام گذاری 

 

گفت: »شب قبل از تولدت، خیلی ناراحت و نگران  مادرم می 

به عنوان    ا به خوابم آمد و تو ر  علیه السّالموقتی خوابیدم امام علی  1بودم 

فروردین   در چهاردهم  سوم،  تنها  1341فرزند  تا  داد  هدیه  من  به 

 ، دو برادر داشته باشد«.2خواهرتان

 

 
قالب   .1 به  آغاجاری،  شهر  خوزستان،  استان  در  )خومهپدرم  خام  آجر  کاری(  گیری 

مشغول بود و کارگری می کرد و در آن شرایط سخت کنار مادر حضور نداشت، همچنین  

فوت سه فرزند در گذشته و نبود امکانات پزشکی در شهر تیران از جمله دالیل ناراحتی  

 مادرم بود.  

و همسر مرحومش محمد خدائی از جهادگران، ایثارگران  ایشان ساکن تیران است    .2

های زیادی را متحمّل شد  سال دفاع مقدس بود و در طول عمر سختی  8و رزمندگان  

و به حق الیق این شعر هک شده بر سنگ مزارش بود: » محمد نشان و خدایی صفت،  

وا بودش اشتهار«.  که داند اسرار این موهبت، به جبهه جهادش بود ماندگار، به ایثار و تق

 روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
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را انتخاب    اصغر اکبر و علیعلیخواستند نام  مرسوم بود کسانی که می 

احترام   به  حسینکنند؛  امام  صغیر  را  السّالمعلیهطفل  اول  پسر   ،

را  و    اصغرعلی دوم  می  اکبرعلیپسر  که    نهادند نام  کسانی  و 

انتخاب کنند؛    برای فرزندانشان  را  حسن و حسینخواستند نام  می 

و پسر دوم    حسینپسر اول را  نام  ،  سید و ساالر شهیدانبه احترام  

حسین   گذاشتند می   حسنرا   بردارم  چون  حسن   1و  مرا  نام  بود؛ 

 گذاشتند.

 

 خانواده و هجرتِ ديار به ديار 

و یک خانواده مذهبی و متدیّن به دنیا آمدم.    2در شهر تیران 

کردند،  می   تیرعارا    ی نیمسائل د،  انتظار  از حد   ش و مادرم بیپدر  

  مادر شد.  ی مسجد ترک نم  جماعتِشب و حضورشان در نماز  نماز  

داری و کشاورزی،  بزرگِ مادریَم، اهل تقوا و تهجّد بود و ضمن خانه 

مردم    یهاره از گِ  یبرخ   ش صادق  یهاخواب، با  حق حضرت  به لطف  

 گشود. می را 

 

 
. برادرم حجت االسالم والمسلمین حسین صفرزاده، اولین فرزند خانواده و از روحانیون  1

 باشد.  شاخص اصفهان و از مصدومین انقالب اسالمی می 

و از قدیم    است که ریشه در عمق تاریخ دارد  شهر کهن تیران از توابع استان اصفهان.  2

 ها به دروازه اصفهان مشهور بوده است. االیام در سفرنامه 
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به   شهر خمین  از  مادریَم  ُسخانواده  تیران  فل لنجان  به  و سپس  ی 

پس از ازدواج در شهر آغاجاری خوزستان    1بودند. پدرم هجرت کرده  

کارخانه   در  من  آمدن  دنیا  به  از  پس  و  بود  مشغول  کارگری  به 

دلیل   به  و  شد  کار  به  مشغول  اصفهان  آذر  بافتدگی  و  ریسندگی 

مشکالت رفت و آمد از تیران به اصفهان هجرت کردیم و پس از چند 

ه مسکونی تیران، زمینی  سال مستأجری، سرانجام پدرم با فروش خان

خریداری کرد و به مرور آن را ساخت و    2در محله کاخ سعادت آباد 

 سالها آنجا زندگی کردیم. 

 

  

 
در یک حادثه تصادف از دنیا رفت.  1375مهر    18. نام پدرم محمد، فرزند حسین در  1

ایشان از افراد متدیّن و انقالبی بود. حضرت آیت اهلل سید محمدباقر امامی، امام جمعه  

هر تیران از وی چندین بار در خطبه نماز جمعه به خاطر دینداری و تقوایش  فقید ش

تجلیل به عمل آورده بود و پس از فوت پدرم شعری برایش سرود که روی سنگ مزارش  

نقش بست: »حاج محمد که صفرزاده بود، دل به عبادت ره حق داده بود، مؤمن و صالح  

 روحش شاد و قرین رحمت الهی باد...   عمل و متّقی، توشه ی خود پیش فرستاده بود«

منزل ما بین خیابان میر و خیابان شهید نیکبخت، بین مسجد بابا علی عسگر و    .2

اجرای   برای  انقالب در طرح توسعه قرار گرفت و  از  اکبر بود که بعد  مسجد حجت 

 خیایان شیخ مفید تخریب شد.  
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 دوران تحصيل ابتدايی 

به اتمام رساندم، غیر   1الدیندروس ابتدایی را در مدرسه رکن

 از سال دوم که آموزگار ما توسط ساواک دستگیر شد و تا آخر سال

های تحصیل ابتدایی به خوبی سپری  سال  بقیه ار بودیم؛  بدون آموزگ

 شد. 

که  المسلمین جزائری  االسالم وحجت   ی، اهلل خادم  تیداماد آ

ماه مبارک    ام یا  ، در یکی از بودوارسته و از سادات حسینی    یروحان

 2عسگرما به نام مسجد بابا علی  به مسجد محل  غی تبل  ی رمضان برا

مغرب و عشاء نماز  صبح، ظهر و عصر و بعد از  بعد از نماز    شانیا.  آمد 

قرآن و احکام و فعالیت   ی و جلسه آموزش برنامه سخنرانی  و افطار  

بسیاره بودم،    منو    داشت  ای  ابتدایی  که آن زمان کالس چهارم 

سن   زیادی  ، کمباوجود  تمام    انگیزه  سخنرانینمازداشتم؛  و    هاها، 

یادم هست پایان ماه مبارک،  ردم.  کمیرا شرکت    شانیا  یهاکالس 

در  ایشان جلسه از مطالبی که  به صورت شفاهی  برگزار کرد و  ای 

توانستم همه  طول ماه بیان شده بود سؤال کرد و   میان آن جمع 

که قبالً  را نماز  اتیّ. به عنوان مثال مبحث شکها را پاسخ دهمسؤال

 
شهید  در خیابان  هان، واقع  اصف  بزرگی  دو طبقه  رکن الدّین یکی از مدارس    مدرسه  .1

 کوچه آسیاب بود. نیکبخت  

های خیابان شیخ صدوق شمالی و شیخ مفید  ر در یکی از فرعیگ. مسجد بابا علی عس2

 است. شده  واقع  اصفهان  
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و مورد تشویق عموم  بازگو کردم  بودم    آموخته   شان یاز ا  به طور کامل 

 قرار گرفتم.  

چون اشتیاق بنده را به مسائل دینی  حاج آقای جزائری هم  

کرد؛   جلسه  مشاهده  پایان  منزل در  و    ما  به  یادگیری  آمد  به  مرا 

داد که پس از اتمام    شنهادیبه پدرم پدروس حوزوی تشویق کرد و  

حوزه  ی مرا به  کالس پنجم، برای ادامه تحصیل و فراگیری دروس دین 

شدند خوشحال  علمیه بفرستد... پدر و مادرم از این پیشنهاد بسیار  

دانستم چگونه سال پنجم ابتدایی  و من که ذوق زده شده بودم، نمی 

 را به اتمام رساندم!  

االسالم و المسلمین حجتپس از اتمام دوره ابتدایی، توسط  

عسگر   1ی برات   یآقا علی  بابا  مسجد  دائمی  روحانی  راهنمایی  و 

در مدرسه    2فراز یخلد علی  شیخ غالمحاج  المسلمین  االسالم وحجت

 
االسالم و المسلمین حاج آقای براتی از روحانیون فاضل قم بود که    ت. مرحوم حج1

آمد و بعد از انقالب جزء قضات برجسته  ی م  ما  قبل از انقالب در ایام تبلیغ به محل 

کشور شد. ایشان در مأموریتی به خرم آباد بر اثر تصادف دار فانی را وداع گفت و مزار  

روحش    .شددر قطعه ایثارگران گلستان شهدای اصفهان واقع    خادمشریف این روحانی  

 شاد و قرین رحمت الهی باد... 

نی بود که در راه انقالب سختی های فراوان  . ایشان روحانی فعّال و مبارز و متدی4ّ

کشید و بارها توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد، حاج آقای خلدی فراز پدر بزرگوار  

محرم دار فانی را وداع گفت.  25مصادف با    1392همسر بنده نیز بود که در هشتم آذر 

 روحش شاد و قرین رحمت الهی باد... 
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کرد ثبت  1ذوالفقار  ترتیب  نام  بدین  و  شدم  م  علمیه  حوزه  و  وارد 

   را آغاز کردم.  یحوزو الت یتحص

 

 

 
 های تابستانی مسجد بابا علی عسگر برنامه

 

  

 
های  فهان نزدیک خیابان عبدالرزاق، یکی از حوزه . مدرسه ذوالفقار واقع در بازار اص1

  ، علمیه اصفهان است که در آن زمان یکی از بهترین مدارسی بود که با محتوا و برنامه 

شد و از آن جایی  اهلل حاج آقا حسن فقیه امامی اداره می  تزیر نظر مرحوم حضرت آی

در انقالب نقش    ،ویکه ایشان درک صحیحی از انقالب داشت؛ عمده تربیت یافتگان  

های سنگینی به عهده گرفتند، اگر چه بعد از  آفرین شدند و بعد از انقالب مسئولیت

 را ندارد. قبلی  دیگر نقش  امامی، این مدرسه  اهلل  ت  وفات آی
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  ورود به حوزه علميه اصفهان

ذوالفقار رفتیم. پدرم کرایه رفت را  پدرم به مدرسه  با  روز اول  

نهار    یبرا  ی مبلغخودش حساب کرد و قبل از اینکه سر کالس بروم،  

ی آن روز برای هزینه  فردا . جالب است  من دادو کرایه برگشت به  

داد. من   را  مبلغ دیروزی  مدرسه، همان  به  برگشت  و  گفتم:  رفت 

من    سعگفت: وُیک مسیر را به من ندادید!... پدرم در جواب    نهیهز

  ی بعض... به همین خاطر  برو!  ادهیپکم است  اگر    !رسد ینم  نیاز ا  شیب

  کردم و به جای خوردن نهار برای رفت و برگشت هزینه میها  وقت 

رفتم و  یم   ادهیعبدالرزاق پ  یکیصدوق تا نزد   خیش   ابانیاز خگاهی  

به هم  گشتمی برم  ادهیپ باشم و  را داشته  نهار  ین صورت  تا هزینه 

 کردم.ریزی می برای خود برنامه 

در بازار بود، حاج آقای   ذوالفقاراز آن جایی که مسیر مدرسه  

براتی در ابتدا که قصد داشتم برای تحصیل به آنجا بروم، سه سفارش  

به من کرد: اول آن که سعی کن همیشه از سمت راست بازار حرکت  

کنی و دائماً جا به جا نشوی و تند هم راه نروی تا ناخواسته به کسی  

ندوز تا حواست  ها و اجناس آن، چشم  تنه نزنی، دوم این که به مغازه 

از مسیر و هدفت پَرت نشود و سوم این که در بازار به افراد خیره  

ط خاص بازار، این سه نصحیت برای  شراینشو. با توجه به شلوغی و  

 من بسیار کاربردی و ارزشمند بود... 

روزی در مسیر، کتاب درسی از دستم افتاد و مقداری از آن  

حال مرا دید و گفت: »کسی  فراز در این  پاره شد، حاج آقای خلدی 
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تواند  کند به یقین از محتوای آن هم نمیکه از کتابش نتواند مراقبت  

محافظت کند، باید دقت بیشتری دراین موارد داشته باشی...«. این  

جمله ایشان هم به خاطرم ماند و سعی کردم همیشه به آن عمل  

 کنم. 
 

 مدرسه ذوالفقار و فوق برنامه

اساس   در  ذوالفقار  مدرسه  نظام  بر  درسی  نظر  از  که  طالبی 

پایین  رتبه  محصّلین  استاد  بودند؛  باالتری  مقطع  رتبه  آن  در  تر 

آموزهمی  و  منتقل میشدند  به طالب جدیدتر  را  کردند.  های خود 

، خلیلی،  انیقربانی،  مرتضو ی،  هیفقسالم:  ا  ج اساتید بنده در ابتدا حج

فراز  سید حسن طباطبایی و حاج آقای خلدیجزائری، نصر اصفهانی،  

اکبر  یعل  خ یش های باالتر در محضر آیات عظام حاج  بودند و در رتبه 

ی و  میابراه  یعل  محمد   خیش عبودیت،   میرزا علیی، حاج شیخ  هیفق

حاج سیدحسن فقیه امامی تا کتاب لمعه تلمّذ کردم. پس از آن برای  

هایم به حوزه علمیه قم رفتم،  صیل با تعدادی از هم بحثی ادامه تح

 مصادف شد. که با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران اسالمی

اهلل    هاناتابست  حجتسبحانآیت  و  و ی  المسلمین   االسالم 

آمدند و  موضوعات ضروریِ روز به اصفهان میی برای تدریس  قرائت

دروس حوزومن   کنار  دیگر طالب    ی در  ایشان  در  همراه  جلسات 

از آن جایی که  شرکت می  آنها به شیوه کردم.  بود؛    تدریس  جدید 

برای طالب جذابیت خاصی داشت و همه مطالب ایشان را یاداشت  

 کردند تا در مواقع مناسب از آنها بهره ببرند.  می 
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 تأثيرات تربيتی و معنوی و دوستان دوران تحصيل 

و حجت االسالم    فرازی خلد آقا  حاجمامی و  اهلل حسن فقیه اآیت

  گیری ی، باالترین تأثیرات تربیتی و معنوی را بر شکلبراتوالمسلمین  

 1المسلمین کمال اصفهانیاناالسالم وبنده داشتند. حجتت  یشخص

 هم تأثیرات فراوان تربیتی و معنوی بر بنده داشت.  

غروب آفتاب   کینزد  روزیم نشده بود،  اسالم تم  زدهیهنوز س 

  :گفتحاج آقا کمال که دوسال از بنده بزرگتر بود باره  ک یبه 

حرکت جمله و این    ن یا  «نخوندم  ا نماز عصرم ر  !منی بر  وا  یا»

ترک    میکنم نمازها  دقتباعث شد  در من بسیار اثر گذاشت و    ناشیا

 . به موقع بخوانم و سعی کنم آنها را شودن

 

 
 ریاز طالب فاضل بود و تحت تأث  شانی. امیبود  یهم محل   انیبا حاج آقا کمال اصفهان.  1

داشت و به    یتسلط خوب  یاسیو س  یفراز، در مسائل اعتقاد   یخلد   یحاج آقا  یتیترب

  م یاخوت با هم خوانده بود  غهی. قبل از انقالب صشدی دعوت م  شانیعنوان سخنران از ا

ا خاطر  به  م  نیشتریب  نکهیو  مس  اتردد  در  را  دروس  بود؛  هم  با  حوزه،  بحث    ریبه 

توسط ساواک    ،یستم شاه  میمبارزه با رژ  انیقبل از انقالب در جر  شانی. امیکردیم

  ک یو پس از سالها زندانی، نزد  دیگرد  یزندان  اریبس  یهاشد و پس از شکنجه  ریدستگ

 آزاد شد.   یاس یس  هایی زندان  گریانقالب همراه د
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 شعبان  15منزل، ظهر  اقامه نماز جماعت در 

 

های دوران تحصیل  بحثی شایسته است یادی از دوستان و هم

،  1یرمحمد یم  نیالد جمال  د یس حاج  دکتر  سالم:  اجکنم؛ آقایان حج

علی محمد طالبی،  حاج  ،  انیحسن نظرحاج  علی رضا باطنی،  حاج  

  د یشه  محمدقاسم عطایی،  محمدرضا نوربخش، یوسف کریمی،حاج  

و شهید خداداد کریمی  ی  مولو  د یشه  ،ی حسام  د یشه  ،یوبیاکبر ایعل

حجج اسالم    های دوران تحصیل بنده بودند واز دوستان و هم بحثی 

یی که در این نوشتار زیاد  ضامن عطا  یعل کمال اصفهانیان و  حاج آقا  

 
والمسلمین دکترحاج سید جمال. حجت1 الدین میرمحمدی روحانی فاضل،  االسالم 

است که پس از مسئولیت مهم و    خدوم، پرتالش، انقالبی و از رزمندگان دفاع مقدس

 های علمیه سرار کشور است. فراوان، هم اکنون مسئول خدمات حوزه
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های دوران تحصیل و  از هم بحثیآید؛  از ایشان سخن به میان می 

 بودیم. رزمان انقالب و دفاع مقدس هم

 

 نقش تربيتی امام جماعت مسجد محل 

از روحانیون    1فراز   ی خلد آقای  حاجامام جماعت مسجد محل  

 بود.   اصفهاننامی استان  انو سخنرانفاضل 

ضمن  بزرگوار  برنامه  این  دقیق  و هدایت  مسجد  اداره    های 

شایسته آن؛ به تربیت نوجوانان و جوانان توجه ویژه داشت و بر اساس  

های دینی و نهضت حضرت اباعبداهلل الحسین، جلسات اسالم و آموزه 

 کرد.  ویژه برگزار می 

و   آموزشی هفتگی داشت  برای خواهران جلسه  ما  در منزل 

اندیشه با  را  جوانان  و  نوجوانان  ضرورت همه  و  امام  حضرت    های 

 کرد. مبارزه و جهاد آشنا می 

شرکت کردم    2اولین بار همراه با ایشان در نماز جمعه اصفهان 

 و اولین بار توسط این بزرگوار با نام امام خمینی )ره( آشنا شدم.

 
ایشان ابتدا امام جماعت مسجد بابا علی عسکر بودند و سپس امام جماعت مسجد    .1

مسجد در سه راهی خیابان شیخ صدوق شمالی و شیخ مفید  . که این  حجت اکبر شدند

 واقع است. 

  محمد   دیس  طاهری وات عظام سید جالل الدین  نماز جمعه اصفهان توسط آیاولین    .2

در مسجد اعظم محله حسین  ارز دوران انقالب  از روحانیون مباحمدی خمینی شهری  

کرد  ی از این بزرگواران را دستگیر می شد و هرگاه ساواک یکآباد اصفهان برگزار می

 کرد.خواند و نماز جمعه را اقامه می دیگری خطبه می
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پدرم رساله حضرت امام را از حاج آقاخلدی فراز دریافت کرد   

افرادی که در جلسات ایشان شرکت    اکثر و مقلّد حضرت امام شد.  

کردند، جزء مبارزان و انقالبیون آن دوران شدند، تا جایی که سازمان  

ساواک در یک عملیات شبانه ده نفر از این افراد را به جرم خرابکاری،  

  های بسیار راهی زندان نمود.پس از شکنجه دستگیر کرد و 

، از مبارزان مردم اصفهان بر علیه طاغوت  فرازیآقا خلد   حاج

می  شناخته  شاهی،  ستم  رژیم  از  و  بسیاری  توزیع  ضمن  و  شد 

امام خمینی؛  اعالمیه  نوارهای سخنرانی و رساله عملیه حضرت  ها، 

می  مدیریت  را  اصفهان  علمای  مبارزاتی  بهجلسات  و  همین    کرد 

بار توسط ساواک دستگیر شد و مورد شکنجه قرار   دالیل چندین 

 . 1گرفت 

حاج و  بنده  روزی  هست  همراه    کمال  آقاخاطرم  اصفهانیان 

آقای خلدی فراز به وسیله ی فولکسی که داشت، سراغ تک   حاج 

تک علمای مطرح و شاخص اصفهان رفتیم و ایشان آیات عظام )سید  

 
  1341در بهمن ماه سال    فراز  یخلد شیخ غالم علی  حاج    نیاالسالم و المسلم  تحج  .1

ماه در زندان به سر برد و    کیو حدود    ریدستگ  د، ی انقالب سف  هیعل  یبه علت سخنران

به وجود عکس شاه در مجلس جشن مراجعت حضرت  به دلیل اعتراض    1342در سال  

به اتهام    باری که دستگیر شد  نیدر آخر  1354در سال  و    شد  ریامام، مجددا دستگ

به ده سال    یضد دولت شاهنشاه  یگروه خرابکار   کی  یرهبرو    یاسیس  یها  تیفعال

  ی انقالب و آزاد ساز   یروز یماه همزمان با پ  23  بعد ازگردید و  محکوم    ییحبس جنا

  27/5/1356  خ یهم به همراه دوستانشان در تار  شانیا  ی،توسط مردم خداجو  ونی انقالب

نار مزار شهدای  مزار شریف این روحانی مبارز و خادم در ک  .یافت  ییاز زندان ساواک رها

 ...   قرین رحمت الهی باددستگرد اصفهان قرار گرفته. روحش شاد و  
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ی،  آبادنیحس   یطاهر   یموسو   ن یالد   جالل د یس حسن فقیه امامی،  

شیخ  ی رهبر،  تق  محمد ی، شیخ  شهر  یخمین  یمحمد احمد   د یس 

ی( را برای  چانیس   یتیهدا  عباس   د یس ،  سیچانیحسین امین    محمد 

گیری  ابر حزب رستاخیز شاهنشایی و تصمیماتخاذ موضع واحد در بر

های با این حزب و چگونگی افشای توطئه نسبت به برخورد اصولی  

 شاه و آمریکا؛ به یک جلسه هماهنگی دعوت نمود. 

 

 های محلی فعاليت 

گفتن بر بام مسجد،  بیشتر فعالیتم در مسجد محل بود، اذان 

کمک به برپایی نماز جماعت، خواندن تعقیبات نماز، نظافت مسجد،  

اندازی کتابخانه، همکاری و کمک در برپایی  کمک در تعمیرات، راه 

احیای   مراسم  ندبه  و  کمیل  دعای  مراسم  مناسبتی،  مراسمات 

جلساتشب برگزاری  قدر،  و    های  کریم  قرآن  و  احکام  آموزِش 

 وه سرود از عمده فعالیت بنده در مسجد بود.  اندازی گرراه

مجری   و  مؤذن  خادم،  شیخ،  عنوان  به  مرا  محل  مردم 

 شناختند. های مسجد می برنامه 

قرآن،   احکام،  نماز،  آموزش  جلسات  در  حتماً  داشتم  سعی 

های جمعه در  ای، صبح تفسیر و حفظ قرآن کریم که به صورت نوبه 

 شد شرکت کنم. تشکیل می مساجد اطراف توسط مرحوم گوهریان، 

ایشان عالوه بر اینکه خوش برخورد و دارای روحیه جّذابی   

های دینی تسلط داشت، بر همین اساس تعدادی بیش  بود بر آموزه 
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محله  از  جوان  و  نوجوان  صد  شرکت  از  جلسه  آن  در  اطراف  های 

م تبلیغات مسموم حاکم بر جامعه(  غکردند و این فرایند )علی رمی 

 دینی و تاثیرگزاری در این محله ها به وجود آورده بود.   جوّ مثبتِ 

 

 

 
گروه سرود مسجد بابا علی عسگر



  جامانده 
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 مبارزات : دوران فصل دوم

 
 مستشاران آمريکايی 

و   شکاری  هشتم  پایگاه  در  آمریکایی  مستشاران  از  برخی 

منازل   بیشتر  داشتند.  سکونت  و  بودند  مشغول  اصفهان  هوانیروز 

را در اختیار گرفته    1نوساز محلّ ما، مخصوصاً خیابان شهید احسانی 

بودند و تردد آنها در محل، نوعی ناسازگاری فرهنگی و دینی ایجاد  

های مادّی خاصی داشتند؛ برخی  کرده بود و از آن جایی که جاذبه 

می به سوی خود  را  جوانان  فعالیت از  اما  و  کشاندند  فرهنگی  های 

آن   برابر  در  را  جوانان  اکثر  محل،  بر  حاکم  معنوی  جوّ  و  دینی 

 کرد.های کاذب حفظ می جاذبه 

 

 بازرسی منزل 

قبل از انقالب یک دانشجو مستأجر منزل ما بود که مأموران  

او و   از    های منفعالیتساواک به خاطر وجود  و دستگیری بعضی 

برآن شدند تا در دو مرحله به منزل ما هجوم بیاورند و آنجا    ، دوستانم

 
   نام قبلی خیابان شهید احسانی، خیابان کاخ سعادت آباد است.  .1
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پدرم از قبل    !را مورد بازرسی قرار دهند، اما هر بار چیزی نیافتند 

احساس خطر کرده و با هوشمندی و چابکی رساله حضرت امام و  

خانه    هایم را در کیسه پالستیکی قرار داده و آنها را در باغچه کتاب

 مخفی کرده بود. 

از هجوم و بازرسی مأموران ساواک، آن دانشجو از منزل    پس

برای سکونت   نظامی  نیروی  او یک  بنگاه محل به جای  و  ما رفت 

 فرستاد.  

از   یکی  فرمانده  او  شدم  متوجه  نظامی،  حکومت  زمان  در 

خودروهاست و این موضوع را به پدرم اطالع دادم و ایشان با هشیاری  

نظامی دیگر که خودش مشخص    تمام با بنگاه هماهنگ کرد تا یک 

 ده به جای او به منزل ما بفرستند.کر

پدرم   به  شده  بدتر  هم  قبل  از  اوضاع  که  تصوّر  این  با  من 

ت گفت:  ایشان  اما  کردم،  که  اعتراض  کارهایی  با  نیستی،  متوجه  و 

کنی یک نیروی نظامی در کنارمان باشد بهتر است و این فرد  می 

 ... بسیار مطمئن و قابل اعتماد است

متوجه نشدم پدرم از کجا به این نتیجه رسیده و عواقب این 

 موضوع را به خدا سپردم.  
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تا اینکه پس از مّدتها مشخص شد آن برادر ارتشی که هادی  

است که بعد از  نام داشت، یک فرد انقالبی و مبارز    1حامد رحمت 

 . بسیار فعال بوددفاع مقدس و  با ضد انقالب انقالب در مبارزه 

 

 

 
 جناب سروان هادی حامد رحمت

 

 
. هادی حامد رحمت، اهل مشهد و از نیروهای متدین هوانیروز ارتش بود و پس از  1

مدتی در منزل ما ازدواج کرد و هم اکنون بازنشسته و مقیم مشهد است و هنوز با هم 

نصیب شود؛ خاطرات فراوان دوران    الْسَّالمعَلَیْهِارتباط داریم و هرگاه زیارت امام رضا  

 کنیم. ا هم مرور میانقالب و دفاع مقدس را ب
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 رزمنده هشت سال دفاع مقدس جناب سروان هادی حامد رحمت

 

برای    فراز  یخلد آقای  حاجهای تربیتی  جلسات آموزشی و فعالیت 

نوجوانان و جوانان زمینه حرکت انقالبی ضد رژیم را در محل فراهم  

کمال  کرد. بر این اساس با کمک برخی از دوستان از جمله آقایان 

بیگی   رضاقلی  محله اصفهانیان،  جوانان  تمنّایی؛  رضا  و  و غالم  ها 

 .  گلچین کردیمرا شناسایی و   1مساجد اطراف

پس از شناسایی افراد، ابتدا در چند مراسم مذهبی در مسجد 

باباعلی عسگر اجتماع کردیم و هنگامی که همگی منسجم شدند،  

برنامه براضمن  صبحریزی  نوردی  کوه  و  متعدد  اردوهای   یهای 

 
اکبر، مسجد محمدآباد، مسجد محمودیه، مسجد مصلی، مسجد  1 . مسجد حجت 

 ها. کازرونی، مسجد یزدی 
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جمعه؛ مراسم هفتگی دعای کمیل در منازل راه اندازی شد و پس  

ی مرتّب و منظّم مراسم دعای هر شب جمعه؛ با الهام از  از برگزار 

اهداف  های امام خمینی؛  اعالمیه نهضت اباعبداهلل الحسین و توزیع  

آیت تشیّع  جهان  قدر  عالی  مرجع  رژیم  مبارزاتی  با  خمینی  اهلل 

 شد.منحوس ستم شاهی تشریح می

که سالروز تولد امام خمینی با میالد فاطمه    1354حتی سال  

اکبر مراسم جشنی  ، مصادف بود؛ در مسجد حجتهایْعَلَاهلل سَالمُ زهرا  

ممنوع بود،    )ره( برگزار شد و با وجود آن که بردن نام امام خمینی

مطالبی  در آن مراسم با شجاعت تمام پیرامون شخصیت آن بزرگوار  

 ارائه شد.

 

 
   هفت گانه   موقعيت مساجد
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 مشروبات الکلی  انبارشکستن تابلوی  

تأثیر   تحت  شاهنشاهی  منحوس  رژیم  که  جایی  آن  از 

را   فساد و فحشاغرب قرار داشت، ترویج  نیتمدن دروغو  شرفتیپ

  یهالتیو فض  ی بشر  یهاارزش در دستور کار خود قرار داده بود تا  

از د  یکی  یانسان اُباهی الهدر الب  یگریپس  باری  بندوگری و بی ی 

شود قربان نت  ،ی  بود  جه یدر  فاسدتر  به حساب  ن متمّد؛  هرکس  تر 

 و از امتیازات دولتی بهتری برخوردار بود!.  آمد ی م

های مشروب فروشی بود،  یکی از مظاهر فساد و فحشا مغازه 

اقدام به شکستن   ،های قدردر یکی از شب   1354به خاطر دارم سال  

  آقا به همراه حاج  ،و به دنبال آن ه  مشروب فروشی کردتبلیغ  تابلوی  

شب  کمال از  بعضی  در  تابلوی ها  اصفهانیان  دیگر  شکستن  های 

 .در دستور کار خود قرار داده بودیمرا مشروب فروشی تبلیغ 

 

 دوستان محلی دوران انقالب

محله  از  که  جوانانی  این مجموع  در  اطراف  مساجد  و  ها 

نفر بودند که همگی در    پنجاهکردند بیش از  ها شرکت می برنامه 

همکاری انقالب  فعالیت   شروع  بیشتر  و  و  داشتند  انقالبی  های 

 های خود را به عهده داشتند.مبارزاتی محل 

گروه   آن  از  آقایان  پنجاه  بخشی  محوریت  با  کمال  نفره 

کردند که  رضا تمنایی فعالیت می اصفهانیان، رضاقلی بیگی و غالم
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بنده هم در خدمت آنها بودم. با اکثر این دوستان در روز عید غدیر 

زدیم و تا  بودیم و همدیگر را اَخَوی صدا می صیغه اخوت خوانده  

 اکنون با آنانی که در قید حیات هستند، ارتباط دارم.  هم

: نصراله  انیآقا  ؛ شایسته است نام این عزیزان را گرامی بدارم

مجتب   الهی ول  ، ید یجمش  رضای عل  ،یگ یب محمود    یروزبه،  روزبه، 

فروغ  ،یفروغ فروغ  ، یمنصور  قاسم  ،یاحمد  هاد  ،ینادر    ، یناصر 

جواد  حامد ی هاد حسن  محمد    ،یرحمت،  پور،  زارع  اله  حشمت 

نور  ،یمانیسل نور  ، ی محمد  توکل  ی رمضان  عل  ، یمحمد    ی مقصود 

ع  ،یمنصور  سرافراز  رضا  سرافراز  جانباز    ،یلطف   رضایل آزاده 

جاسلمان مصدوم  نبازمنش،  حسسرافراز    و  صفرزاده،    نیانقالب 

اکبر سلطانی،  جانباز شهید علی   ،یاصغر سلطان  ی عل  د یجانباز شه

عبدالرسول    د یشهید محمد مرادی و شه  ، یخسرو  نیحس  د یشه

 .نیزر

نفر، تعدادی قبل از انقالب دستگیر شدند و تعدادی    پنجاهاز  

ای جانباز  در درگیری با ضد انقالب و دفاع مقدس شهید شدند، عّده

اکنون در پست  و  های مهم کشوری مسئولیت دارند  و برخی هم 

اینها به برکت مسجد و جلسات مذهبی بود که این مجموعه    همه

که  ای  مجموعه   .قرار دادرا به شکل منسجم و تأثیرگزار در کنار هم  

  ی هر فعالیتخود  با تمایل باطنی و فطرت خداجوی  آن  تک تک افراد  
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و راه سعادت دنیا و    دادند انجام می های دینی  برگرفته از آموزه   را

 آخرت را جویای شدند.

 

 چهلم حاج آقا مصطفی خمينی 

شاه،   منحوس  رژیم  سفارش  به  عراق  بر  حاکم  بعث  دولت 

داد  گوار را همواره تحت فشار قرار می خانواده آن بزر حضرت امام و  

و در نهایت این فشارها منجر به شهادت عالم ربانی و مبارز خستگی 

ناپذیر آیت اهلل سید مصطفی خمینی، فرزند برومند حضرت امام  

آبان    کشنبه یسحرگاه  در   سالگی  هفت  وچهل  در سن  1356اول 

 شد. 

یا مراسمات  ایشان  شهادت  مناسبت  در  باشکوهی  دبود  به 

و در حوزه   حوزه  برپا شد نجف  ایران اسالمی  . های علمیه سراسر 

یکی از آنها مراسم مدرسه صدر بازار اصفهان به مناسبت چهلمین 

 روز شهادت این بزرگوار بود.  

از آن جایی که عموم روحانیون و مردم از ساواک وحشت 

مراسم حضور پیدا کنند  ترسیدند در  کردند و میداشتند جرأت نمی 

و معموالً منتظر بودند جمعیت کمی زیاد شود و آرام آرام به بقیه  

بپیوندند، به همین خاطر برای این که این رُعب و وحشت در آن  

آقا بزاز که صدای  مراسم شکسته شود من از طلبه ای به نام حاج

بلند   با صدای  و  بنشیند  مدرسه  ایوان  لب  داشت خواستم  خوبی 
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آیه قرآن   هر  داد؛  انجام  را  کار  همین  هم  ایشان  که  بخواند،  ای 

فرستادیم و این گونه آرام  خواند با آقای عطایی، بلند صلوات می می 

به ما ملحق می افراد دیگر  که همه جمعیت   تا جاییشدند،  آرام 

اهلل خادمی رسماً  و مراسم با حضور آیت  سالن مدرسه شدند وارد  

شد.   برای  شروع  حرکت  این  شرکت و  و  همه  جالب  کنندگان، 

 تحسین برانگیز بود. 

 

 اولين تظاهرات دانشجويان

دانشجویان   توسط  روحانیون،  هدایت  با  تظاهرات  اولین 

آیت اصفهان در خیابان  برگزار  دانشگاه  سابق(  )شاپور  بهشتی  اهلل 

چهارراه  تا  و  شد  شروع  صائب  مدرسه  جلوی  از  تظاهرات  شد. 

ت پلیس، همه فرار کردند و تظاهرات صارمیه ادامه داشت و با دخال 

دانشجوی از  وقتی  یافت.  شدند پایان  جویا  را  فرارشان  دلیل  ان 

پلیس  می  دست  به  کسی  نبود  قرار  و  بوده  همین  برنامه  گفتند 

 دستگیر شود. 
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 حوزه علميه قم 1356دی ماه  19قيام 

؛  مصطفی خمینی اهلل سید برپایی مجالس یادبود شهادت آیت

امام مقبولیت  و  مبارزه    محبوبیت  نوعی  به  و  داشت  دنبال  به  را 

به حساب می  رژیم منحوس پهلوی  رو  ،  آمد گسترده علیه  از این 

 بکاهد  محبوبیت و مقبولیت اماماز  خودبرای اینکه به خیال ، رژیم

های نظام  و پایه کرده باشد  هایی جلوگیری  و از تکرار چنین برنامه 

ن بنام  وای موهرا محکم کند؛ اقدام به انتشار مقاله خود  شاهنشاهی  

 کرد.   "ایران و استعمار سرخ و سیاه"

به  ابتدا  مقاله با هدف مخدوش کردن چهره رهبری نهضت؛   

و   کرده  توهین  تشیع،  جهان  قدر  عالی  مرجع  از    برخیساحت 

خواند ارزش  ارتجاع  و  پرستی  کهنه  را  دینی  مردم    ه های  قیام  و 

، توطئه استعمار سرخ  1342خرداد  15ن ایران اسالمی را در  متدیّ

 . به حساب آورده بودو سیاه 

ها توسط روحانیون،  با انتشار مقاله اهانت آمیز، اولین واکنش 

سین حوزه علمیه  علما و مردم شریف شهر قم، نشان داده شد. مدرّ

کرده  تعطیل  را  حوزه  دروس  روحان  ،قم،  و  منازل  طالب  در  یون 

حمایت   ضمنمراجع اجتماع کردند و تعدادی از علما و مراجع قم؛  

 هانت به سخنرانی پرداختند.محکومیت اِ جهتاز امام 

  19علمیه در    حرکت حوزه  بازاریان و کسبه قم با مشاهده

های خود را تعطیل کرده و همراه اقشار مختلف  ، مغازه 1356دی  
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اعتراض    برایمردم و روحانیون، در حمایت از مرجع عالی قدر تشیع  

 از رژیم، در یک راهپیمایی عظیم شرکت نمودند.  

گویی همه    ،شد اعتراض مردم لحظه به لحظه شدیدتر می 

  !شناختقم به خروش آمده بود و هیچ کس سر از پا نمی 

نیروهای قم آمده   از تهران به کمک  نیروهای رژیم که  اما 

از طرف دربار  تا    بودند   و آماده   بودند برای حمله به مردم مصمم

  رژیم شد و این گونه  و تیراندازی شروع    رسید پهلوی، دستور شلیک  

زیادیرحمانه  بی   یکشتار  با  شاه را    تعداد  قم  طالب  و  مردم  از 

 !... نمودمجروح یا شهید 

امامی، در    20عصر فردای آن روز خونین در دی، آیت اهلل 

مدرسه ذوالفقار من و دو نفر دیگر را صدا زد و عکس یکی از شهدای 

دی قم را به ما نشان داد و گفت این شهید در واقعه دیروز جان    19

اه ایشان را بسیار  داده و باید یاد و رخود را در راه اسالم و قرآن  

فردای آن روز در مدرسه مراسمی به این مناسبت گرامی بداریم و  

نگاه    گردید برگزار   خودم  نزد  احترام  با  را  عکس  آن  هنوز  من  و 

 داشتم.
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 1356دی قم  19چهلم شهدای 

  19در بعضی از شهرها از جمله تبریز مراسم چهلم شهدای  

به    29دی قم در تاریخ   بهمن برگزار گردید و تظاهرات مردم را 

دنبال داشت و این جریانات با دخالت پلیس ضد شورش به درگیری  

کشیده شد و تعدادی شهید و مجروح شدند. اما در اصفهان اقدام  

 خاصی صورت نگرفت.  

الً نوعی زیرکی و چابکی دارند، که البته  مردم اصفهان معمو

شد. به همین  این چابکی شهربانی و ساواک اصفهان را نیز شامل می

ای از  بینی نشدهو پیش  خاطر، طی این جریانات برخوردهای ویژه 

چهلم  آنان سر زد که مانع اطالع رسانی دقیق عموم و اجرای مراسم  

همراه دوستان  ن وجود  در اصفهان شد، اما با ای  دی قم   19شهدای  

آقا . با کمک حاج کنیمهای درس را تعطیل  کالس تصمیم گرفتیم  

آقای    ماژیک تهیه کردیم ومقوای بزرگ و    40تا    30کمال حدود  

علیکه    میررمضانی امام  مسجد  سبزه    السّالمعلیهروبروی  نزدیک 

مغازه   قالی میدان  دوپوش    نخ  در  و  کرد  همراهی  را  ما  داشت 

اش با خط خوبی که داشت روی مقواها، ضمن عرض تسلیت  مغازه 

دی قم، تعطیلی مدارس را در روز    19و تبریک به مناسبت شهدای  

، اعالم کرد و ما مقواها را روی درب تمامی  1356بهمن    29دوشنبه  

از  های شهر نصب کردیم و درنهایت  دبیرستان به  مدارس  بخشی 

 .. این صورت تعطیل شد.
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 چهلم شهدای تبريز  

اولین مراسم رسمی مردم اصفهان در مبارزه با رژیم منحوس 

پهلوی در شروع انقالب، مراسم چهلم شهدای تبریز و چهلم دوم  

با   مصادف  قم  در  1357فروردین    19  شنبه پنجشهدای  که  بود 

 مسجد حکیم اصفهان برگزار شد. 

مراسم   محسن  توسط  اطالعیه  فرزند موحّد  آقای  ابطحی 

که طلبه مدرسه ذوالفقار بود با مشقّت بسیار   د ابطحیاهلل موحّآیت

و   ایشان  تکثیر  تهیه  مراسم  شد.  با  اطالعیه  از    ظرافت را  تمام 

 رساند. توزیع به دست ما می  گرفت و برایهای متعدد کپی می مغازه 

مراسم  توزیع   عطایی   عهده  به اطالعیه  اصغر  علی   و   آقای 

شد    1افشاری گذاشته  بنده  در  و  عبدالرزّاق،  که  خیابان  محدوده 

با سختی و  و بازار،    خیابان مسجد سیّد، سبزه میدان، مسجد جامع

 بسیار این کار را به انجام رساندیم. دردسر

کردند برای  مردم از ترس ساواک و مأموران رژیم جرأت نمی 

مراسم در شبستان مسجد حکیم وارد شوند، بنابراین آقای عطایی،  

های شبستان را باز کرد و به همان شیوه قبلی در چهلم سید پنجره 

از سک یکی  لب  بزاز  آقای  و  اقدام کردیم  وهای  مصطفی خمینی، 

 
بود که در روز حکومت نظامی با    پسر خاله آقای عطایی  اصغر افشاریآقای علی  .  1

اصابت تیر مجروح شد و پس از مدتّی به دلیل عفونتی که داشت پای ایشان را قطع  

 . کردند
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پنجره شبستان نشست و با صوت، شروع به تالوت قرآن کرد و ما  

فرستادیم و مردم حاضر در صحن  در پایان هر آیه، بلند صلوات می 

مسجد، آرام آرام وارد شبستان شدند و به این شکل مراسم تشکیل  

 شد. 

اهلل   آیت  مراسم،  خمینی    د محمّ  د یس سخنرانِ  احمدی 

از   1شهری شجاعت  با  و  پرداخت  افشاگری  به  حماسی  لحنی  با 

جنایات رژیم منحوس پهلوی پرده برداشت. به همین سبب شوری  

در مردم ایجاد شد که بعد از مراسم اولین تظاهرات باشکوه مردم  

خیابان  سمت  به  مسجد  از  حرکت  این  و  گرفت  شکل  اصفهان 

پل درگیری  و  دخالت  با  و  کرد  پیدا  ادامه  گاز  عبدالرزاق  و  یس 

 آور، تظاهرات به پایان رسید. اشک

 

  

 
قبل انقالب امام جمعه موقت شهر    یشهر  ین یخم  یمحمد احمد  دیاهلل س  تیآ  .1

آفرید.  هایش حماسه میو سخنرانی   و مبارز بود  ، انقالبیشجاع  ونیاز روحاناصفهان و  

که در دفاع از امام باالترین شهید را    خرداد  15در قیام ورامین  مردم  واقعه تظاهرات  

کفن  را  کشاورزان ورامین  این بزرگوار با یک سخنرانی    .ن بودشاداشت به هدایت ای

قرار داد. روحش  رژیم شاه  کرد و برای دفاع از کیان اسالم و مسلمین در برابر  پوش  

 .. شاد و قرین رحمت الهی باد.
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 ی  خادم نيحس  ديس اهللت يمنزل آ  نتحصّ

  می مزدوران رژ  1398شعبان    26مصادف با    1357مرداد    10

هجوم  ی، امام جمعه شهر،  طاهر  نیالّد  جالل  د یس   اهللت یمنزل آ  به

از  کردند.    ریرا دستگ   ایشانآوردند و   انتشار خبر تعدادی  از  پس 

عکس العمل نشان داده و جهت اعالم مخالفت با اقدام    ون یروحان

رژیم در مدرسه صدر بازار جمع شدند، اما وحشت و رعب از ساواک  

قدم شود. به همین خاطر با آقای عطایی  گذاشت کسی پیش نمی

 شروع به تکبیر گفتن کردیم. رفتیم  سالن مدرسهجلوی 

به همین ترتیب یکی یکی طالب، روحانیون و تعدادی از   

با  شدند  جمع  همه  اینکه  از  پس  و  شدند  ملحق  ما  به  بازاریان 

اهلل خادمی برویم و کسب  مشورت اساتید روحانی قرار شد نزد آیت

همه   و  کردم  اعالم  بلند  صدای  با  را  تصمیم  این  کنیم.  تکلیف 

آیت به سمت منزل  تکبیر گفتند و  اهلل خادمی حرکت    یکپارچه 

 کردیم... 

نگران بودیم و احتمال می دادیم پلیس برای متفرّق کردن  

جمعیت دخالت کند، به همین خاطر اعالم کردیم کسی شعار ندهد 

و برای احتیاط تعدادی جعبه کبریت و مقداری کاغذ تهیه کردیم  

گاز   از  مردم  کردن  پراکنده  برای  پلیس  اگر  تا  دادیم  افراد  به  و 

ر استفاده کرد با آتش زدن کاغذها اثر آن را از بین ببرند و  آواشک

 جمعیت را در جای خود نگه دارند.  
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اهلل خادمی موضوع را با ایشان  وقتی درب منزل حضرت آیت 

و   طالب  و  روحانیون  از  متشکل  جمعیت  ایشان  کردیم،  مطرح 

تعدادی از بازاریان را به داخل منزل هدایت کرد و در اِیوان منزل  

ی یک صندلی نشست و شروع به تلفن زدن کرد تا راه حلی برای  رو

 مسئله پیدا کند.

ابتدا به رئیس شهربانی زنگ زد، امّا ایشان اهلل خادمی  آیت

اطالعی کرد، سپس به رئیس کمیته مشترک زنگ زد که  اظهار بی

ایشان هم خود را بی خبر از مسئله نشان داد، پس از آن به جانشین 

هقان ملعون( تلفن کرد، امّا او هم اظهار کرد خبری  رئیس ساواک )د

از این قضیّه ندارد، در نهایت به رئیس ساواک )نادری ملعون( زنگ  

بی  اظهار  ابتدا  که  اهلل  زد  آیت  پافشاری  وقتی  ولی  کرد  اطالعی 

ای از مذاکرات احضار  اهلل طاهری برای پاره خادمی را دید گفت: آیت

 شود.شده و تا ظهر آزاد می 

اهلل خادمی، بعضی را سُست کرد اما این وعده و فرمایش آیت

شد اعتماد کرد، با دو نفر  از آن جایی که به قول رئیس ساواک نمی 

صحبت کردم که پافشاری    1از روحانیون که جرأت بیشتری داشتند 

آیت تا  بگویند:  و  ترک  کنند  را  جا  این  ما  نشود  آزاد  طاهری  اهلل 

پافشارینمی این  آیت  کنیم...  تا  شد  با  سبب  دوباره  خادمی  اهلل 

 
حسین نصر اصفهانی و شهید خلیلی    . آقایان حجت االسالم سیّد حسن طباطبایی،1

 بودند. 
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رئیس ساواک تماس گرفت و موضوع را مطرح کرد که؛ تعدادی از  

علما و روحانیون و تعدادی از بازاریان در منزل بنده جمع شدند و  

کنیم.  اهلل طاهری آزاد نشود ما این جا را ترک نمیگویند تا آیتمی 

نیست که در اختیار  اصفهان  اهلل طاهری  رئیس ساواک گفت: آیت

م با مقامات باال هدند، من قول می تهران بردما باشد، ایشان را به  

 ...د کنم تا فردا آزادشان کننصحبت  

با این جواب از آن جایی که احتمال داده می  شد جمعیت 

متفرّق شوند؛ از همان روحانیون خواستم تا روی اِیوان بروند و از  

که   کنند  استقامت  بخواهند  وقتی  مردم  و  داد  نتیجه  هم  این 

روحا پافشاری  محکم جمعیت  دیدند؛  را  خواستهنیون  بر  شان  تر 

ایستادند و در نهایت همین اصرار و مداومت به تحصّن در منزل  

 اهلل خادمی منجر شد...حضرت آیت

مقّدمات  و  شد  تشکیل  سرعت  به  تحصّن  مرکزی  هسته 

فعالیت شبانتحصّن،  در طول  روزانه، سخنرانی  تأمین  های  روز،  ه 

بام  پشت  بر  نگهبانی  و  کلی  و حفاظت  برنامه  امنیت  اطراف  های 

 ها مشخص شد. ریزی و مسئولیت

اعالمیه   شب توزیع  در  نگهبانی  مسئولیت  اول ها،  با   های 

   کمک تعدادی از افراد به عهده بنده گذاشته شد.
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کم  سنّ  خاطر  به  به    البته  آرام  آرامهایم؛  مسئولیتنسبت 

کردم و  مسئولیت را به دیگران واگذار می  ،آمدند می ترها  بزرگوقتی  

 رفتم...  میسراغ کارِ زمین مانده دیگر 

این شیوه برای من یک اصل بود؛ در هر کاری که دیگران  

شدم و پس از  برای انجامش مردد بودند یا ترس داشتند، وارد می

  کرده ا شکر  خدا ردیگر،  افراد  اندازی مقدمات کار و سپردن آن به  راه

اعتقاد داشتم کاری که باید انجام    .رفتممی و برای فعالیت بعدی  

ای برای آن وجود نداشته باشد؛  شود حتّی اگر هیچ زمینه و مقّدمه

باید از خودم شروع کنم و وقتی کار راه اُفتاد و دیگران داوطلب آن  

 شدند؛ باید آن را واگذار نمایم.

آیت حضرت  منزل  تحصّن  با   سرانجام  خادمی  اهلل 

و مرکز  کانون انقالب  ها به  های پی در پی و پخش اعالمیهسخنرانی

رسانی و آگاهی بخشی و افشاگری علیه رژیم شاه تبدیل شد،  اطالع

اهلل جزایری و از استان یزد  ای که از استان خوزستان آیتبه گونه 

 اهلل دستغیب برای حمایت ازاهلل صدوقی و از استان فارس آیتآیت

حرکت خودجوش روحانیون و مردم، هیأتی را به جمع متحصّنین  

اهلل  استقبال از تحصّن آن قدر زیاد بود که منزل آیتاعزام کردند.  

 جوششدر مجموع این تحصّن،    را نداشت.جمعیت  گنجایش آن  

که   بود  ومردمی  به  حماسه   شور  نهایتاً  و  کرد  ایجاد  شهر  در  ای 
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ردید و سقوط رژیم شاهنشاهی حکومت نظامی در اصفهان منتهی گ

 را سرعت بخشید.  

ایران   از مردم شریف  پیامی  در  امام  از سوی دیگر حضرت 

آستانه  تا  بود  کانون   خواسته  به  مساجد  رمضان  مبارک   یهاماه 

در مسجد  شود، بر این اساس کنار مراسم تحصّن،    تبدیل   انقالب 

آقایان    ی برنامه اصفهان  حکیم   برای  پروسخنرانی  و  رش  مصحف 

خوان دعوت به عمل آمد تا  دکلمه  به عنوان    گذاشته شد و از من

سخنرانی از  از    قبل  استفاده  محّدث،  با  االسالم  حجت  به  کتاب 

با   و  شد  اجرا  شب  چند  هم  برنامه  این  بپردازم.  دکلمه  اجرای 

حکومت نظامی و درگیری و کشته و زخمی شدنِ تعدادی، تعطیل  

 گردید. 
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 حکومت نظامی 

در اصفهان در    ی انقالب اسالم  خیتار  نیاز حوادث خون   یکی

با    1357مرداد    19روز   به دنبال    1398رمضان سال    5مصادف 

 . اتفاق افتاداهلل خادمی تحصّن منزل حضرت آیت

شهرهای اطراف را به یک قیام    تحصّن، همه مردم اصفهان و 

را نداشت؛ جایی که پلیس توانایی مقابله با آن  خواند و از آن گیر  فرا

رژیم را مجبور کرد تا با اعالم حکومت نظامی و آوردن ارتش به  

را   انقالب  جلوی  واهی  خیال  به  و  کند  سرکوب  را  مردم  صحنه، 

 بگیرند که طبیعتاً موفق نشدند به هدفی که داشتند برسند.

 *** 

چند  الزم است در موضوع این تحصّن به نکته ای اشاره کنم؛  

پیش،   پیروزی سال  سیما  انقالب،    سالروز  و  با    ایبرنامه در  صدا 

بازاریحضور   از  آیتدرباره    ان تعدادی  منزل  خادمی تحصّن    اهلل 

به عوامل اصلی تحصّنگویی می خاطره تنها  نه  متأسفانه  ،  کردند، 

برای خاطره گفتن دعوت  اشاره افرادی که  از  بلکه یکی  نشد،  ای 

از  بود  بود و حتّی در چ  شده  با  مخالفان تظاهرات مردم  ند مورد 

ای به صدا و  نامه عوامل درگیر شده بود. البته بنده همان زمان طی  

تأسف، ضمن  سیما کردماظهار  اعالم  را  اعتراضم  این طور  .،  امّا   ..

مسائل موجب کمرنگ شدن واقعیّات دوران انقالب می شود و رفته  

کند، که همین موارد بر  رفته تحریف و تغییر در داستانها ایجاد می
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نظام پاک اسالمی ضربه وارد خواهد کرد و شاید یکی از دالیلی که  

جزئیات  که  باشد  همین  شدم  قلم  به  دست  جهت  این  در  بنده 

افتاده برای نسل   اتّفاق  از نزدیک به همان صورت که  حقایقی را 

انقالبِ   واقعیت  و  ماهیت  انشااهلل  تا  بکشم  تصویر  به  آینده  های 

 مان روشن بماند.مردمیِ 

 

 لی مدارس تعطي

بیش از دو ماه نگذشته بود که به    حکومت نظامی از شروع  

رسیدیم. برای سرعت گرفتن انقالب    57_58ابتدای سال تحصیلی  

دستور فرار سربازان و تعطیلی مدارس صادر شد، من و آقای عطایی  

  یک دبیرستان و    هم در این جهت فعالیت هایی کردیم؛ سراغ دو

  دفتر   یطریق بلندگو  ، ازیل کردیمرا تعطرفتیم و آنها  هنرستان  

و  کردم  اعالم می   مدرسه تعطیل است  آقای عطایی درب  مدرسه 

میکالس  را  می ها  اعالم  را  تعطیلی  و  که  زد  این  از  قبل  و  کرد 

شعار اهلل اکبر از  با  ها  ، بچه کنند مسئولین مدرسه بتوانند اقدامی  

می ها  کالس  خارج  شدند  خارج  آنها  دست  از  مدرسه  کنترل  و 

 ک هنرستان نزدیک چهارو ی به همین شیوه یک دبیرستان    .شد می 

 تعطیل کردیم.  نیز  را ، راه نقاشی

سراغ   آنها  از  حکیم  بعد  استانداری  ئاسندبیرستان  در  ی 

آموزان  رفتیم؛ وقتی وارد دفتر شدم تازه زنگ خورده بود و دانش
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بودند، همین که سراغ بلندگو    سر کالس و دبیران در دفتر جمع

چه گفت:  و  گرفت  مرا  جلوی  دبیرستان  ناظم  داری؟!  رفتم،  کار 

من از    ای؟! گفتم:! گفت: تو چکاره شودگفتم: مدرسه باید تعطیل  

طرف امام خمینی مأمورم این مدرسه را تعطیل کنم!... تا این مطلب  

نید من  را شنید آمد مرا بگیرد، گفتم: اگر دبیرستان را تعطیل نک

کنم! و بالفاصله از دفتر خارج شدم و این در  خودم این کار را می 

شعار  حالی بود که آقای عطایی چند کالس را تعطیل کرده بود و  

ها کالس   بقیهدانش آموزان در گریدورِ دبیرستان، باعث شد    اهلل اکبرِ

  ..از دبیرستان خارج شوند.شعار آموزان با دانشو هم تعطیل شود 

قصد دانش   به  و  آمدند  استانداری  خیابان  وسط  تا  آموزان 

تعطیل کردن دبیرستانِ ادب راه افتادیم که آنجا هم تعطیل شود...  

سر رسیدند و با دستگیری  نیروهای کالنتری و حکومت نظامی  اما  

که از کوچه    همینبرخی از دانش آموزان آنان را متفرّق کردند...  

نیروه دیدم  و  آمدم  بیرون  نظامی  دبیرستان  را  ای حکومت  افراد 

سریع پیراهن خود را درآوردم و وارد  کنند؛  متفرّق یا دستگیر می 

شدم و به صاحب مغازه گفتم: اگر ممکنه این  اتوشویی    مغازه   یک

سریع جریان را فهمید  . صاحب اتوشویی  !..تو کنید اُمن را    هنِاپیر

بشین! من هم پوشیدم و نشستم تا  گفت: بپوش و  و با لحن تند  

از صاحب مغازه    ...رفتند   نیروهای حکومت نظامی اینکه آرام آرام  

 تشکر و خداحافظی کردم و از آنجا خارج شدم. 
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 سخنرانی برای دانش آموزان و دانشجويان 

ورود نمی بازار  به  نظامی  بنابراین نیروهای حکومت  کردند، 

جویان تظاهرات خود را آنجا  آموزان دبیرستانی و دانشبیشتر دانش

دادند، به خاطر اینکه مدرسه ذوالفقار در بازار بود، من هم  انجام می 

شدم و در هر صد متر، یک  سریع به تظاهرات کنندگان ملحق می 

مغازه  هیچهارپا می از  سخنرانی  ای  افراد  برای  آن  روی  و  گرفتم 

گروه تظاهر کننده،  دادند... تقریباً برای هر  کردم و آنها شعار میمی 

ترتیب تا تعطیلی  در طول مسیر چندین بار سخنرانی کردم و بدین

بازار بیش از پانصد سخنرانی برای دانش آموزان و دانشجویان تظاهر  

 کننده انجام دادم... 

 
 سخنرانی دوران مبارزات
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 1357تعطيلی بازار در چهارم آبان 

بازاریان مجبور بودند به  چهارم آبان، تولد شاه بود. آن روز  

 هایشان را چراغانی کنند و جشن بگیرند. دستور رژیم، مغازه

افراد   در  را  مقاومت  جرأت  اینکه  برای  عطایی  آقای  و  من 

بازاری که قلباً هم راضی به تزیین و جشن برای شاه نبودند زنده  

   .کنیم

ایشان مراقب اطراف بود  که  در حالیدو نفری حرکت کردیم؛  

می  اعالم  عزای  بلند  را  آبان  چهار  فردا  متدیّن،  بازاریان  ما  کردم: 

 کنیم...  عمومی اعالم کرده و بازار را تعطیل می 

بیرون   تعجّب  با  شنیدند  می  را  ما  صدای  وقتی  بازاریان 

ریختند، ببینند چه کسانی جسورانه این مطلب را با صدای بلند  می 

 تکرار می کنند!  

و   شدند  همراه  ما  با  تعدادی  آرام  آرام  ترتیب  همین  به 

گیری در افراد ایجاد شد و روز چهارم آبان  شجاعت و قدرت تصمیم

 بازار تعطیل شد.  1357
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 پيدا کردم  معجزه آسا نجات

های مردمی نسبت که اعتراض یکی از روزهای دوران انقالب  

در  مردم  و به اوج خود رسیده بود،    شده  به ظلم و ستم رژیم فراگیر 

 عبدالرزّاق و مسجد سیّد ، سروش، ولی عصر،  احمدآبادی  هاناخیاب

به  به زانو درآوردن حکومت نظامی  پرداختند و برای    تظاهرات به  

 دند.  و آنها را به آتش کشی  هجوم آوردند مراکز دولتی 

که،   صورتی  سرهنگ  در  اصفهان  نظامی  حکومت  فرمانده 

تیر داد متفرّ  برای ،  ناجی آقای  ق کردن مردم دستور  ه بود، من و 

از قبل آماده کرده    2زاهر تعداد مواد آتش و    آمدیم   1به حجره   عطایی

   .برداشتیم و راهی خیابان احمدآباد شدیمبودیم، 

زاها یکی پس از دیگری خرج اماکن دولتی شد. آخری  آتش

زا را از گونی  آن سهم بانک عمران بود، وقتی به آن جا رسیدیم آتش 

زا را داخل بانک رها  و آتش   ، گونی را زیر بغل گذاشتمخارج کردم

اما این طور    ، گرفتخورد آتش می کردم. باید همین که بر زمین می 

 
حجره ی ما نزدیک خیابان عبدالرزاق، داخل بازار، در مدرسه نیم آورد بود که با   .1

شد  کتاب یا وسایل شخصی آنچه دیده می ها بسیار متفاوت بود و به جای  دیگر حجره 

 فقط مواد و وسایل آتش زا بود!. 

ای پر از بنزینِ مخلوط شده با اسید بود که آن را داخل کیسه مواد آتش زا شیشه .2

شکست  شد، شیشه اش میو وقتی پرتاپ می الستیکی دارای کُلُرات قرار می دادندپ

 شد. و به محض رسیدن اسید به کُلُرات شعله ور می شد و سبب آتش سوزی می
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  بیرون آوردم که در همان لحظه نشد، سریع کبریت داخل جیبم را  

و این در حالی بود که جمعیت به خاطر حمله    خودش آتش گرفت 

سربازان حکومت نظامی در حال فرار بودند و ما بی توجه به آنها  

 در حال آتش زدن بانک بودیم.  

خودروی  کرد، دو    توجه مرا جلب  یناگهان صدای ترمز ماشین

بودند  پشت سرم  نظامی  و  آنها  فرمانده    .جیپ حکومت  زد  فریاد 

 .زیر بغلش گونی دارد بزنید!..که  یگفت: این فرمان شلیک داد و 

به دنبال ما آمدند.  و سربازان    یمهمه فرار کرد  همین هم 

را    یقد بلند   سربازِ   ،طور که در حال فرار بودم به عقب نگاه کردم 

تا سر  م است،  دنبال بهفاصله یک متری  در   اسلحه ژسهبا    که  دیدم

ام گرم شد  شانهو    را برگرداندم صدای شلیک گلوله در فضا پیچید 

به یک کوچه رسیدم،   تا  دادم  ادامه  فرار  به  اما  آمد،  بند  نفسم  و 

دیگری    دویدن تا تیرِ   گ داخل آن شدم و شروع کردم به حالت زیگزا

دیگر چیزی    کوچه رسیدمانتهای  وقتی به پیچ    ،به من اصابت نکند 

 . افتادم نفهمیدم و 

پرسید: من    از یک نفر باالی سرم بود و  وقتی چشم باز کردم  

اتفاقی افتاده!؟ گفتم: تیر خوردم! و کِتفِ چپم را به او نشان   چه 

 چیزی نیست!  گفت دادم، او تا کتف مرا دید 
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 کم حتماً   با آن فاصله ژسهتیر از سالح  اصابت تعجب کردم!

  زیادی   دردِ   وجودبا  شد! اما  و از جلو خارج می   شکافقلبم را می باید  

 پیدا کرده بودم.  معجزه آسا نجاتو   داشت به خیر گذشته بود  که 

بردند،  عسگریه  بیمارستان  به  و  کردند  موتور  سوار  مرا 

پُر از زخمی بود؛ یکی تیر به پایَش خورده و از بدنش  بیمارستان  

هوش شده بود، یکی تیر  آویزان بود، یکی به فکّش تیر خورده و بی 

احساس کردم  د... در میان آنان کربه شکمش خورده بود و ناله می 

  ، عکس برداریو  پس از معاینه    ! نیفتاده  برای منهیچ اتفاق خاصی  

 درمان مختصری صورت گرفت و مرا به خانه فرستادند... 

خیلی درد داشتم و    . به منزل برگشتم  ر یک موتوبا  آن شب  

ه اتفاقی که  کسی در منزل متوجّ   این بود  م ا تالش امّ  ، کردمناله می 

کرد  و فکر می   تا حدودی شک کرده بود   پدرم  ! افتاده نشودبرایم  

و   دارم  خوردن  زمین  یا  ضربه  از  ناشی  کوفتگی  یا  لب  درد  زیر 

ش یهاناله که    نده سوزانه چه آتشی  اخ  معلوم نیست بیرونِ   :فتگمی 

 ه!... برای ما آورد  را

به هر صورت این قضیه را هم بدون اینکه کسی از اعضای  

درگیر کنم گذراندم و با استراحت حال و روزم بهتر شد خانواده را  

 و آن شیء فلزی تا امروز به یادگار در بدن من باقی مانده است!...
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 کشف جديد 

نظامی از نارنجک دستی استفاده  درگیری با حکومت  برای  

را  منفجره  مواد    و   کردیمتهیه می کشی آب  راهی لوله کردیم، سه می 

 شد. راهی منفجر می سه ا روشن کردن فتیله بریختیم و در آنها می 

منفجره، کمی دردسر داشت اما تهیه  مواد  و  راهی  تهیه سه  

بودن  فتیله   نایاب  خاطر  کاری  بودبسیار سخت  برایمان  به  باید   .

ترکیب  نیاز نداشته باشد. بنابراین باید در  فتیله  کردیم که به  می 

 شد.مواد تغییراتی ایجاد می 

با تغییرات فراوان  روزی در حجره مشغول آزمایش شدیم و  

 های متعدد و صرف چندین ساعت، نتایجی گرفتیم...و آزمایش

یکی از دوستان برای این که اطمینان حاصل کند یک قاشق   

از مواد تهیه شده را در کاغذ ریخت و روی یک آجر قرار داد و با  

به باال هُل  سنگ  با  دستش    !ر خورد شد آجُ!  سنگی به آن ضربه زد

 صدای مهیبی فضای حجره را فرا گرفت!...  شد و  داده 

ما  متوجه حجره  و طالب  پیچید  مدرسه  در  انفجار  صدای 

شدند! همین که طالب به سمت حجره ما حرکت کردند ببینند  

چه اتفاقی افتاده؛ مأموران حکومت نظامی که در خیابان عبدالرزاق  

ه مدرسه ریختند و شروع به پرس و  و ابتدای بازار مستقر بودند، ب 

دانستند  دا از کجا بود! طالب با آن که می جو از طالب کردند که ص

بی  را  خود  و  کردند  سکوت  همگی  بود،  ما  حجره  نشان  از  اطالع 
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  پس از بازرسی قسمتی از مدرسه  دادند! مأموران حکومت نظامی

 دست خالی و بدون نتیجه از مدرسه خارج شدند.

 

 هامريکايی درگيری با آ

ها،  بسیار تأثیر گذار برای اخراجِ آمریکایی  ایهیکی از برنامه 

کردن  اَ  نا و  من  اقدامات  اساس  این  بر  بود.  آنها  استقرار  محل 

گرفت تا آنها احساس ترس و نااَمنی کنند  هایی صورت میعملیات

 و از ایران خارج شوند.  

عملیات این  از  یکی  پایانِ  و  در  شد  خاموش  من  موتورِ  ها 

ها ما را محاصره کردند... همان طور که از دور به ما نگاه  آمریکایی 

کردند، من از موتور پیاده شدم و از شدت ناراحتی دستم را به  می 

 وتور ایستادم!  کمر گذاشتم و کنار م

آمریکایی ها با تصوّر اینکه من مسلّح هستم و خاموشی موتور  

و ایستادن در محلِ عملیات و گذاشتن دست بر کمر نشان دهنده  

ای برای آنهاست، احساس خطر کردند و وحشت زده از  طرح نقشه 

 محل فراری شدند!... 

موتور  در همین لحظه من بار دیگر اِستارت زدم و این دفعه  

موتور   اگر  کردیم،  ترک  را  محل  سرعت  به  هم  ما  و  شد  روشن 

کردند به یقین ما را تعقیب  شد و این طور فکر نمیخاموش نمی 

 ترتیب با امداد الهی نجات پیدا کردیم.  گرفتند! اما بدینکرده و می
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 شکايت از آمريکايی 

که دو آمریکایی    رفتمبا دوچرخه به منزل می   محل،  از مسجد 

من برخورد کردند و اول    که سوار بودند عمداً با  1ژیانی حل با  در م

جریان را به  ام زخمی شد،  به دیوار و بعد به زمین خوردم و شانه 

رفتیم  گفتم و  مسلط بود  هم  انگلیسی  بزرگترم که به زبان  خوی  اَ

آمریکایی! برادرم به او اعتراض کرد و او با تُندی  این  ی  خانه   دربِ

 شما همه وحشی هستید!  در جواب گفت: 

 بسیار  تو با مشقّمحل مراجعه کردیم  به کالنتری  تیجه  در ن

 ...  از آنها شکایت کردیم

مأمور کالنتری استوار جمشیدی از نمازگزاران مسجد محل  

ها در  مریکاییبود و به دلیل شناختی که از حق و حقوق و نفوذ آ 

ایران داشت ابتدا سعی کرد ما را منصرف کند، اما وقتی اصرار ما را  

 را به کالنتری آورد...    دید یک مأمور فرستاد و آنها

سرعت   ببه  مجهز  گروه  وکیله  یک  و  طرف  مترجم  از   ،

! اظهارات من و دو آمریکایی ثبت شد و فردا بعد  آمدند ها  آمریکایی 

قانو پزشک  به  مراجعه  بازجویی،  از  از  و پس  رفتیم  دادسرا  به  نی 

پرونده را به دادگاه ارسال کردند و فردای آن روز قاضی در دادگاه  

 
های مدل باال  کردند و به جای ماشین ها در ایران پولشان را خرج نمیآمریکایی   .1

انداختند  خواستند بروند ماشین را میهم میعموماً از ژیان استفاده می کردند و وقتی  

 رفتند.و می
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به من گفت باید رضایت بدهی! وقتی من اعتراض کردم، قاضی با 

و باید پرونده    1توانیم آنها را محاکمه کنیم تُندی پاسخ داد: ما نمی

رسیدگی کنند و این برای ایران  را به آمریکا بفرستیم تا خودشان  

  خیلی زشت و بَد است که یک اَلف بچه علیه دو مستشار عالی رتبه 

 آمریکایی شکایت کرده باشد!... 

آنها  برای  از من  اِجبار  به  با همین برخوردها  به هر صورت 

 رضایت گرفتند... 

 

 تظاهرات محلّی  

د و  کری که نیروهای انقالب را منسجم می هاییکی از برنامه 

در شکستن حکومت نظامی نقش بسزایی داشت و همچنین تأثیر  

ها  زیادی در پیروزی انقالب گذاشت؛ تظاهرات بود. در تمام محلّه

عشا،   و  مغرب  نماز  از  بعد  نظامی،  حکومت  شکستن  برای  مردم 

کردند و در بیشتر آنها، سخنرانی و شعار دادن با من  تظاهرات می 

 بود...  

ها که تظاهر کنندگانِ چند محل  شب یادم هست در یکی از  

تشکیل دادند؛ صدای من به همه  به هم پیوستند و جمعیت زیادی  

  فرادی که قوی هیکل بود و قد بلندی رسید! بین مردم یکی از ا نمی

 
   بر اساس قانون کاپیتوالسیون، مبنی بر مصونیت اتباع آمریکایی در ایران  .1
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اش بلند کرد و در همان حال به شعار و  اشت من را روی شانه د

نظامی   حکومت  جیپ  خودروی  که  این  تا  دادم  ادامه  سخنرانی 

ناگهان از راه رسید! همه منتظر عکس العمل من بودند که سریع  

سخنرانی را قطع کردم و شروع به شعار دادن کردم؛ ارتش برادر  

 ماست، خمینی رهبر ماست...  

مأم با من هم صدا شدند!  با جمعیت  نظامی  وران حکومت 

شنیدن این شعار، بدون هیچ اقدامی، مقداری توقف کردند و بعد  

 از محل دور شدند...

 

 چماق به دستان شاه!  

پارچه مردم در سراسر ایران  بعد از راهپیمایی عظیم و یک

؛ رژیم  آذر ماه  20و    19مصادف با    57ی سال  تاسوعا و عاشورادر  

اخ از  سوءاستفاده  با  راهتالفا شاه  به  اقدام  محلی،  اندازی  ت جزئیِ 

از فریب خورده گروه  به  های چماق به دست کرد و تعدادی  ها را 

عنوان مدافع شاه، از اطراف شهرستان تیران جمع کرد و با شعار  

بیشتر طرفدار   که  جایی  هر  و  انداخت  مردم  به جان  شاه  جاوید 

 !... انقالب و حضرت امام بودند تخریب کردند و به آتش کشیدند 

به بازار شهر نجف آباد حمله کردند و بعضی از منازل مردم  

و   محلّی  اختالف  به  زدن  دامن  رژیم ضمن  کشیدند!  آتش  به  را 
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خواست نشان دهد مردم این  خراب کردن وجهه مردم تیران، می 

 شهر با انقالب همراه نیستند!  

طی این ماجرا بزرگان شهر تیران با آیت اهلل طاهری صحبت 

تا در قالب مراسمی به این شهر تشریف بیاورند و مردم ضمن کردند  

ی سخنرانی ایشان، نشان دهند همراه  استقبال و حضور در برنامه 

آرمان و  انقالب  با  شهرها  مراسم  دیگر  روز  هستند.  موافق  هایش 

آباد حضور  تعداد زیادی روحانیون و انبوهی از مردم اصفهان و نجف 

شهر تجمعی به یادماندنی و مراسمی   پیدا کردند و در میدان اصلی 

 با شکوه برگزار شد...  

ها ی توطئه آیت اهلل طاهری با سخنرانی حماسی خود همه 

را خنثی کرد و کل مراسم با انتظامات نیروهای انقالبیِ محل ما که  

 اکثر آنها اهل تیران بودند؛ به خوبی برگزار شد.

حاج پیشنهاد  طبق  آن  از  خلدی پس  آیت آقای  اهلل  فراز، 

ان سامان که نیازمند چنین طاهری با جمعیت کثیری راهی شهرست

تحریک  برنامه  را  اوباش  شاه،  مأموران  متأسفانه  امّا  بود شدند.  ای 

های ماشین شیشه اهلل طاهری حمله کردند و  کرده، به ماشین آیت

ادامه   از  و  ایشان و تعداد دیگری را مجروح  و  را شکستند  ایشان 

 .1وگیری کردند حرکت جل

 
گفت:  طاهری به من    آیت اهللوقتی برگشتیم  »  :گفتحاج آقای خلدی فراز می   .1

گونه  همان:  گفتایشان  پاسخ    دریکی از آقایان به مزاح    فتیم! ورمی سامان  نباید به  
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 تقسيم کار 

داشت.  عملیاتی  و  اعتقادی  اصلی  رکن  دو  مبارزه  و  جهاد 

اعتقادی و   انتظار  جلسات  جوانان پرشور در کنار مسائل  مذهبی، 

در  امیدواری های عملیاتی هم داشتند تا انگیزه و  شرکت در برنامه 

اصفهانیان با توجه  کمال  آنها تداوم داشته باشد، از این رو حاج آقا  

توانایی ابه  مسائل  تبیین  و  هایش،  گرفت  عهده  به  را  عتقادی 

بود که من هم در بعضی از    های عملیاتی را به من سپردهبرنامه 

پال برنامه  کردن  جمع  جمله:  از  جمعها  شاه،  تولد  آوری  کاردهای 

شاهنشاهی، آتش زدن انبار مشروبات الکلی، نا امن  های پرچم  میله 

آمریکایی  برای  فضا  در  کردن  هنجارشکن  نمادهای  شکستن  ها، 

داوطلبین   و  جوانان  از  و...  شبانه  گشت  مراسم،  انتظامات  شهر، 

 کردم...عملیاتی نیز استفاده می 

 *** 

 

  

 
صلوات و استقبال به تیران رفتیم؛ باید حمله و درگیری سامان هم به سالم و  که با  

 رفتیم...« جان می خریدیم و می
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 چند نکته اساسی در پاسخ به برخی از روشنفکران 
 
روشنفکر .1 از  انقالب  مردم  »  :گفتند می   ان بعضی  دوران  در 

چه  می  را    ،خواهند نمی دانستند  عواملش  و  رژیم  و  شاه 

نمیخواستند،  نمی می دانستند  اما  ادعا خواهند چه  این   »!

دینی  مرجع  از  پیروی  به  مردم  که  چرا  است؛  شان،  نادرست 

می  می دانستند  دقیقاً  نهضت  خواهند چه  از  الهام  با  انقالبی   ،

ال ستم  الساّلمعلیهحسین  اباعبداهلل  و  ظلم  با  مبارزه  برای   ،

خواستند و برای تحقق آن تا پای جان ایستادند... بر همین می 

معنا    رشد و نمو داشت و های مذهبی  در مناسبت   انقالباساس،  

 کرد! سرانجام پیروز شد.پیدا 

 

هایی که داعیه مبارزه با شاه داشتند اما چه بسیار بودند گروه  .2

بهره بودند یا افکار انحرافی  چون از اندیشه دینی و اعتقادی بی 

فدائیان  ها،  ، کمونیستهاایتوده ،  های چپگروه داشتند مانند  

منافقین؛ هرگز نتوانستند کاری از پیش ببرند و هرگز    خلق و

را همراهی کنند و سرانجام با اسالم  نتوانستند انقالب اسالمی 

 و انقالب به ستیز برخواستند! 
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کسانی که    شود،ایجاد می  ارزشمند   حرکتیک  همیشه وقتی   .3

از کسانی که ادعای آن را دارند   تر کم  هستند، در صف مقدم  

خود هستند  هستند! مدّعیان عوام فریب، همیشه دنبال منافع 

اندیشند صالح خود می کنند، به م نه وظیفه، به هدف فکر نمی 

دانند! در نهایت جایی که باید برای انقالب  تر می و آن را ارجح

اما بعد کنند  کشند و هرگز خطر نمی پا پس می   ،هزینه کنند 

 از پیروزی دنبال تقسیم غنائم هستند.

 

کند و از همه  خطرهای بسیاری انقالب اسالمی را تهدید می  .4

نفوذی  خطر  مدعیان  بدتر،  همین  وجود  بدتر  آن  از  و  هاست 

انقالبی   را  منافقانه خود  که  است! چرا  فریب  عوام  و  دروغین 

می  آن  معرفی  به  وقتی  و  برسند  منصبی  و  مقام  به  تا  کنند 

رسیدند، بجای خدمت، مسئولیت را خرج خود و وظایف حوزه  

می رها  را  فرهکنند  مسئولیتی  عرصه  در  امروز  اگر  نگ،  و 

اقتصاد، معیشت، عدالت، تربیت و آموزش، نابسامانی مشاهده  

شود! علّت همین است...می



  جامانده 
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 فصل سوم: پيروزی انقالب اسالمی
 

پا کرد  ه  ب  ناپذیریپیروزی انقالب اسالمی شور و نشاط وصف  

و همه ایرانیان به شکرانه استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، در  

انقالب قرار گرفتند و من به عنوان یک طلبه ناچیز، در این  خدمت  

  . کردمخود را به انقالب اسالمی ادا می  اقیانوس بیکران، باید دِین

ها، بر این اساس در کنار تحصیل علوم دینی، به مدیریت راهپیمایی

های آموزشی، آموزش  های انقالب، برگزاری کالس برپایی نمایشگاه

 .... مشغول شدمندازی گشت شبانه، جهاد سازندگی وانظامی، راه 

 

 هاراهپيمايی 

ی شروع و به  های جنوب اصفهان از مسجد مصلّراهپیمایی

شد، تنظیم شعار بین خواهران و برادران را باید  میدان امام ختم می 

 ! کرد چرا که بلندگو، بیسیم و تلفن همراه نبودکسی مدیریت می 

کردم و  برادران مشخص می گروه بنابراین شعار را با جلودار  

برای گروه خواهران می  راهپیمایی  سریع جواب را  تا شعار  آوردم 

را    نخواهراو  آمدم فاصله بین برادران  گاهی تا می   ..هماهنگ باشد.
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به گروه    شدمو مجبور می  خوردطی کنم این هماهنگی به هم می 

 بدهید تا برادران جواب شما را بدهند. شعار مجزا  بگویم خواهران 

 

 گشت شبانه 

ات پیروزی انقالب الزم بود با گشت شبانه امنیت محلّ  بعد از

 با هم هماهنگ شوند.  ها همه محلهو تأمین شود  

عس علی  بابا  مسجد  اصلی،  بودگ پایگاه  که    . ر  جایی  آن  از 

با سیمِ   اطراف  از منازل  تلفن  نداشت، دو خط  تلفن  مسجد خط 

شب  و  بود  شده  کشیده  مسجد  به  وصل  رابط  گشت  شروع  با  ها 

یا در صورت نیاز    شد و از این طریق اطالعات ضروری رد و بدل می 

 درخواست کمک می شد... 

شد و همه  ی مه نیروهای گشت لوح شیفت تنظیم مبرای ه

کم مأموریت بودند و در پایان گزارش خود را مکتوب ارائه  دارای ح

 .دادند می 

 

 تحرکات منافقين 

یکی از مشکالت آن زمان تحرک خرابکارانه منافقین بود که  

 !شد  های مسلحانه و ترور نیروهای انقالب تبدیلبعد به درگیری 

شب کنترل و افراد مشکوک  باید همه تحرکات خاصه در   

  ایمحله ها که گروه منافقین در  در یکی از شب  ...شدند ی دستگیر م
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گشت    رشیفتِرساندیم، َسجا  داشتند؛ سریع خود را به آن   حرکتی 

و   رسیدند تعقیب کردیم که به این کوچه  را آن محل گفت: دو نفر 

   د!ناپدید شدناست  بستبا این که این کوچه بن 

! سریع  د یا روی دیواری رفته باشن  بشودای باز  نه اندیدیم درِ خ

 :بست شدم و نگاهم به خودروهای پارک شده افتاد، پرسیدموارد بن 

را    بله،   :بررسی کردید؟ سرشیفت گفت  اخودروها ر این جواب  تا 

شنیدم گفتم سریع زیر خودروها را بگردید! دو نفر فراری زیر یکی  

چسبانده بودند   کف آنخود را به مخفی شده بودند و از خودروها،  

 ...د حویل نیروهای کمیته شدنکه دستگیر و ت 

ب  مواقع  بعضی  خانه در  از  برخی  باید  دادستان  حکم  ها ا 

 شد. بازرسی می 

خانه دست  بصاح  بودند!  1منافقین منازل از  یکی از    فرزند دو  

ای ه وسازی به کالنتری زنگ زده بود که عّدپیش گرفته بود و با جَ

دارن و    د قصد  است  خطر  در  ما  جان  و  کنند  حمله  ما  منزل  به 

   ..کالنتری دو مأمور برای بررسی موضوع به محل اعزام کرده بود.

از قضا بنده بدون اطالع از جنجال آفرینی شخص مورد نظر؛  

ط به محل مورد نظر رسیدم که ناگهان  ی برای بررسی کم و کیف شرا

به  من را  داشت  من    ازری  دل پُدید و چون از قبل  مرا    صاحب خانه

 
به کشور   این دو منافق یکی آیت اهلل بهشتی نژاد را به شهادت رساند و دیگری از. 1

 دست صدام ملعون شد. عراق گریخت و هم
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و از ناسزا گفتن و فحاشی مضایقه    دو مأمور کالنتری معرفی کرد

دستگیرم    شناختند،نمیمرا    دو مأمور نکرد! از آنها جایی که این  

مرا    کالنتریو وقتی رئیس    کردند و همراه خود به کالنتری بردند 

   !...؟هآقای صفرزاده قضیه چی  دید گفت:

ایشان   اینکه  محض  شد به  ماجرا  مأمورین   متوجه  به  مرا 

با همکاری کالنتری آن منزل مورد بارزسی  در نهایت  معرفی کرد و  

 قرار گرفت.  

 

 فرمان تاريخی تشکيل بسيج 

به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و قطع دست غارتگران از  

ها شروع شد و حضرت امام  پایان ایران اسالمی، دشمنیمنافع بی 

نظیر، فرمان تشکیل  بینی در یک ابتکار بی خمینی با درایت و تیز

صادر کردند و    1358بسیج مستضعفین را در پنجم آذرماه سال  

همگان را به تشکیل ارتش بیست میلیونی فرا خواندند و فرمود: اگر  

بر کشورى نواى دلنشین تفکر بسیجى طنین انداز شد، چشم طمع  

 دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد.  

مقّد آن   نهاد  تشکیل  فرمان  انقالب  کبیر  رهبر  که  س گاه 

مى   کسى  کمتر  کرد،  صادر  را  از  بسیج  صحیحی  درک  توانست 

 عظمت و ارزش آن داشته باشد. 
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چه کسی باور داشت که بسیج بتواند در برابر تجزیه طلبان  

یک  و  بایستد  انقالب  تمام  پارچضد  با  را  اسالمی  ایران  گی 

   !..ش حفظ کند؟یهاگویش 

 هشت  تجاور وحشیانه دنیا به دست صدام ملعون،   برابر ر  د

 !...سال به دفاع مقدس بپردازد و پیروزی را برای ملت رقم بزند؟

دهد؟ نجات  صهیونیست  چنگال  از  را  لبنان  از  جبهه    !...نیمی 

  هه و کران در غزّ  !...مقاومت را در کنار مرزهای اسرائیل تشکیل دهد؟

  !... اشغالی، اسرائیل را به لرزه درآورد؟های باختری در دل سرزمین 

مرزهاى ایران را در نوردد و به زادگاه اُویس قَرَنى در یمن برسد و  

جهان سلطه را    !...سعود بایستد؟در برابر ددمنشى شجره ملعونه آل 

چه کسی باور داشت که   !...در تسلط بر غرب آسیا زمین گیر کند؟

، در عراق با نام الحشد الشعبى،  بسیج بتواند در لبنان با نام حزب اهلل

در سوریه با قوات الدفاع الوطنى و در یمن با نام انصاراهلل، خواب  

 !...باید؟راحت را از چشم دشمنان اسالم و مسلمین برُ

توان   در  که  اندازه  هر  انقالب  به  دلدادگان  و  جوانان  همه 

فرمان بسیج صادر شد.  اینکه  تا  ند  داشتند در طبق اخالص گذاشت

دهی و آموزش دست همه باید برای سامان ،با فرمان تشکیل بسیج

  .شدند کار می ه  ب

کار  به  بسیج  آموزش  و  تشکیل  برای  توان  تمام  رو  این  از 

 گرفته شد.  
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گرفت   قرار  ارتش  عهده  به  بسیج  آموزش  از  ابتدا  پس  اما 

توپخانه و تحویل    55مراجعه به دفتر بسیج مستقر در مرکز آموزش  

در مسجد محل آغاز  را  کار آموزش نیروها    ، دعوت مربیاسلحه و  

مربی برای دفع خطر ضد انقالب به کردستان  کردیم. پس از مّدتی  

مسئولیت آموزش بسیجیان را به    بنابراین خودم  شد،  و اعزام  مأمور

 .. .عهده گرفتم

ایوبی  اکبر  علی  سید  المسلمین  و  االسالم   جهت   1حجت 

دعوت    مناز    2موزش بسیج پزوه دهی و آکمک به تشکیل، سازمان

 .  ..آقای عطایی دست به کار شدیمحاجکرد و با 

در هفته دو جلسه آموزشی و روز جمعه اردوی آموزشی و  

حرکات   نوردی،  کوه  نوردی،  صحرا  با  شبانه  رزم  بار  یک  ماهی 

 چریکی و دفاع شخصی در دستور کار آموزش و عملیات قرار گرفت.  

 
. حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر ایوبی از دوستان طلبه و هم بحث بنده  1

بود و با گذراندن دومین دوره آموزش پاسداری در پادگان غدیر؛ مأموریت تشکیل 

ب  سیّد  این  شد.  دار  عهده  را  اصفهان  شرق  در  که  بسیج  و  زرگوار  فاضل  روحانی 

های گوناگون، سرانجام در  های فراوان و مأموریت ای الیق بود؛ بعد از تالش فرمانده 

حین مأموریت به سمت قرارگاه نوح شیراز در سانحه تصادف، به کُما رفت و پس از  

دو هفته بستری در بیمارستان آیت اهلل کاشانی به دیار باقی شتافت. روحش شاد و  

 د... قرین رحمت الهی با

. محله ی پزوه از توابع شهر خوراسگان واقع در انتهای خیابان جی در شرق اصفهان  2

   است.
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پایگاه   اولین  پزوه  با بسیج  که  بود  اصفهان  شرق  در  بسیج 

نیروی بسیجی آموزش دیده، ورزیده و آماده برای   دویستبیش از 

   !هرگونه مأموریت تربیت کرد و به انقالب هدیه داد

ه، به عنوان نیروهای نمونه، در  طّ نیروهای آموزش دیده آن خِ

می  جوالن  انقالب  ضد  که  کشور  غرب  مناطق  در  اکثر  یا  داد 

 های نبرد حق علیه باطل اعزام شدند.  جبهه

بده، تعدادی به درجه رفیع شهادت نائل شدند از این گروه زُ

تعدا و  د و  کردند  کسب  را  جانبازی  مقام  کِ  برخی ی  سوت  در 

..اند.کنند یا بازنشسته شده هنوز انجام وظیفه می  ،فرماندهی



  جامانده 
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 فصل چهارم: دفاع مقدس
 

 تحصيل يا دفاع مقدس؟ 

طلبه   دوستان  با  بود،  تحصیلی  سال  ادامه  بابتدای  رای 

عازم قم شدیم تا در منزلی    .ریزی کرده بودمل در قم برنامهتحصی

که مرحوم آیت اهلل صافی اصفهانی در اختیار ما گذاشته بود مستقر  

!  مد آشویم. اتوبوس حرکت کرد و در میان راه آژیر خطر به صدا در

اخبار از شروع جنگ تحمیلی صدام ملعون بر علیه ایران اسالمی  

در برابر  آغاز سال تحصیلی و آغاز جنگ تحمیلی، ما را    ...!خبر داد

داد قرار  بزرگ  چالش  مقّد  !یک  است؟کدام  یا  م  تحصیل  ادامه   !

   ! باید چه کنیم؟ جهاد؟!

  عدم اطالع بعضی به دلیل    ؛کردیم  وجوپرس دفاتر مراجع    از

دادند و بعضی دیگر، اعزام به  میدرس را ترجیح    ،از وسعت توطئه 

قدس  ، دفاع مدو  ما بین ایندر نهایت  و    !شمردند میم  جبهه را مقّد

 .. را ترجیح دادیم.
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 اهلل حائری شيرازی جمع روحانيون دفاع مقدس با آيت

 

 
 اهلل روزبه رضا تمنايی و جناب آقای ولی االسالم حاج غالم حجت
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دیدارهای  مخاطر از  یکی  در  اماممان  هست  دست   ،با  برای 

یکی از روحانیون از حضرت    رسیده بودیم کهدمت ایشان خبوسی  

شرا  :پرسید   امام این  جبهه  یدر  به  یا  دهیم  ادامه  درس  به  ما  ط 

برویم؟ حضرت امام فرمود: »اگر جبهه به شما نیاز دارد به جبهه  

شود به درس ادامه داد، اما با شکست بروید، با پیروزی در جبهه می 

 « !...شود درس را ادامه دادانقالب دیگر نمی

قیت تحصیلی در مرکز مدیریت و موفّ  ۀ پس از تکمیل پروند 

مقّد الزم؛  امتحانات  اعزام  در  به  مات  شد.  گروهمحیّا    تقسیم   دو 

، طالبی،  1میرمحمدی، حاج صادقی   گروه حجج اسالم  یکی   ؛شدیم

آقایان حسامی و  )  حسامی شهید  حجازی و  شهید   بزرگار  این دو 

رفیع شهادت رسیدند.(  به درجه  دفاع مقدس  دوران  حجازی در 

گروه دیگر؛   برای آموزش به پادگان گلف اهواز اعزام شدند و  و   بودند 

 کردیم.   حرکتبقیه دوستان برای اعزام به اصفهان و  من

طلبه هستی باید   به دلیل اینکه  :گفتند   نبه م  در اصفهان

  شانمراههدر آموزش  آشنایی با آن  همراه یک گروه اعزام و برای  

آباد معرفی  را به مرکز آموزش سپاه نجف  طی مراحلی من .  باشی

همراه   و  اوّ  آنهاکردند  عنوان  به  نیروها  آموزش  از  گروه  پس  لین 

 آباد به جنوب اعزام شدیم.  نجف

 
. حجت االسالم و المسلمین دکتر عبداهلل حاجی صادقی نمایندۀ ولی فقیه در سپاه  1

 پاسدارن انقالب اسالمی بود. 
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آقای  ایشان  گروه آشنا شدم،    هبا فرماند   بودیم کهاتوبوس    در

مشهور    " حاج احمد کاظمی"، که بعد به سردار بود 1احمد کاظمی

 شد. 

 
 علی حسامی حجازیقاسمشهيد  

 

 
 و شهيد سيد علی اکبر ايوبی  سيد ماشاءاهلل حجازی شهيد 

 
انده  . حاج احمد کاظمی اهل نجف آباد اصفهان یک دانشجو از اعضای سپاه و فرم1

نجف بود. ارتباط بنده با سردار شهید حاج احمد کاظمی ارتباط رفاقتی بود   8لشکر

 هایی که داشت با ایشان ارتباط داشتم و همکار بودم. و در همه مسئولیت 
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 اعزام به جبهه 

چون جاده اهواز آبادان   اما ،ابتدا به پادگان گلف اهواز رفتیم

لِ با  و  از آن جا به ماهشهر رفتیم  بود،  به  زیر آتش  از راه آبی  نج 

ل  نج به گِسمت آبادان حرکت کردیم. وسط راه به دلیل جزر دریا، لِ

شب   و  همانجانشست  صبح،    کردیمسپری    را  نزدیک  حرکت  و 

پس از ساعتی در انتهای رود بهمن شیر، یک افسر نیروی    کردیم.

آب گرفتیم  از  را    که پیکر ایشانیی تیر خورده و شهید شده بود  دریا

گروه  در چوئبده آبادان پیاده شد و  دیگر    1گروه   همراه خود بردیم.   و

مستقر شد   2آبادان   - در ستاد عملیات جنوب    59اسفند   20در ما  

 .برای همه افراد گروه، کارت شناسایی صادر شد   59اسفند    22و  

برای    230و کارت شماره    من برای    187کارت شناسایی شماره  

گردید. کاظمی صادر  احمد  برای    حاج  ما  دوی  هر  گونه  این  که 

 اولین اعزام و حضور در جبهه همراه شدیم. 

 

 
 

نجف شد و بعد به تیپ و لشکر تبدیل گردید.    8. این گروه مبنای اصلی لشکر  1

های  و عملیات  8آبادان تا تشکیل لشکر  از جبهه فیاضیه    8خاطرات رزمندگان لشکر  

 ، چاپ شده است. "چند قدم تا نجف"بعدی در کتاب  

کت نفت آبادان در هتل بین المللی آبادان که متعلّق به شر  - . ستاد عملیات جنوب  2

ها تخریب شده بود و درب و پنجره سالمی نداشت  بود و یک سمت آن با راکت عراقی

 مستقر بود  
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  ستاد عمليات جنوب  حاج احمد کاظمی  کارت شناسايی
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 تشريح جغرافيايی منطقه عملياتی آبادان 

سواحل رود کارون به طرف آبادان و اطراف پل خرمشهر در  

 اختیار سپاه خرمشهر بود.  

جزیره مینو، در اختیار نیروی دریایی، شهر آبادان در اختیار  

و   هفت  ایستگاه  و  سه  ایستگاه  ذوالفقاریه،  منطقه  آبادان،  سپاه 

فیاضیه در اختیار نیروهای اعزامی و خسروآباد تا دهانه خلیج فارس  

کیلومتر مرز آبی، در اختیار نیروهای ژاندارمری بود و    160یباً  تقر

 .ند آبادان قرار داشت - همه زیر نظر ستاد عملیات جنوب 

 

 ت حضور روحاني 

میرمحمدی اسالم  در  قاسمشهید  ،  حجج  حسامی  علی 

در سپاه  عبداهلل حاجی صادقی    و  1دارخوئن و سید ماشاءاهلل حجازی 

محمد طالبی در ذوالفقاریه و  علیحاج آقا مستقر بودند،  2خرمشهر

 
 این دو بزرگوار در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیدند.   .1

ما در هتل بین المللی آبادن بودیم، سپاه خرمشهر در هتلی بنام پرشین مستقر    .2

م فدائیان اسالم با فرماندهی آقای هاشمی که بعداً  های نامنظبود و نیروهای جنگ 

شهید شد در هتل بعدی بنام هتل کاروان مستقر بودند. این سه هتل آسیب دیده  

هم ردیف یکدیگر، ساختمان محکمی داشتند و نیروهای رزمنده در طبقات پایین  

 آنها مستقر بودند. 
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محمدرضا در    در ستاد عملیات جنوب آبادان و   1میردامادی آقا  حاج

 یکی دو نفر دیگر در خود شهر مستقر بودند.  اعزام مبلغ و 

 

 
 دفاع مقدسفرماندهان    با  جمعی از روحانيون

  

 
روحانیون فاضل، خوش  االسالم والمسلمین سید محمد حسن میردامادی از  . حجت1

های نبرد حق علیه  فکر، انقالبی و اهل تهران بود و در طول دفاع مقدس در جبهه

آوران  تی استاد تمام و از نام اکنون در فناوری اطالعات وآیباطل حضور داشت و هم 

اکنون نیز افتخار رفاقت با  باشد و هماین تخصص و صاحب نظر و صاحب سبک می

 بنده سعادت است. ایشان برای  
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 تحويل سال 

  ه نیروهای گروه به جبهبا سه نفر از    1360شب سال تحویل  

شدیم فیاضیه   تحو  ملحق  برای  بعد  روز  دو  از  یو  خط  گرفتن  ل 

به فیاضیه  همراه گروه،  ر،  نیروهای تهران به فرماندهی شهید کلهُ

  ، ایستگاه در لب بهمن شیر  12فیاضیه دارای    ۀ. جبه شدیممنتقل  

خاکی در برابر نیروهای    مرزِ   یکی دو بود و    سه تا دوازده پاسگاه  از  

 شغال آبادان آمده بودند قرار داشت.اقی که از خرمشهر برای اِعر

میردامادیحاج مأموریت    وقتی  آقا  ماه  سه  از  قصد بعد 

ستاد آقای   ۀبالفاصله از فرماند و ، مرا دید بازگشت به تهران داشت

مدنی  حاج  1زادگان جعفر  با  تا  کرد  کاظمی  تقاضا  برای  احمد 

در    خودشانبجای  هماهنگی کند تا بروم  مأموریت بنده به ستاد  

 . مستقر شوم، اما حاج احمد این تقاضا را نپذیرفت

تا این ک  ه بیسیم مرا به ستاد عملیات چند روزی گذشت، 

اِ  جنوب موضوع با حاج احمد مطرح شد  وقتی  حضار کرد،  آبادان 

ببین چ   :ایشان گفت به    را   اما من روحانی گروهم  ، کار دارند هبرو 

 
زادگان اهل آبادان و فرد بسیار وارسته و متخلق به اخالق  جناب آقای جعفر مدنی   .1

گرفت و در  اسالمی بود یادم هست در گرماگرم تابستان که ماه رمضان بود؛ روزه می 

آمدند؛ کمک  پخت غذا و توزیع نهار ظهر برای رزمندها که همه مسافر به حساب می 

 کرد.  می
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در  یکی دو هفته درگیر این موضوع بودم تا این که    ! مدهکسی نمی 

چند روز در ستاد و چند روز در  به صورت چرخشی  شد    نهایت قرار

 .  و به امور رسیدگی کنم  فیاضیه باشم

تمام تالش خود  بود اما    یالبته کار سخت و مسئولیت سنگین

 ... را کردم تا از پس آن بر بیایم

 *** 

 

بودم، جای ثابتی نداشتم، برای برگزاری  زمانی که در فیاضیه  

حدود یک و  که  دیگر  پاسگاه به پاسگاه    از یک   کالس و نماز پیاده

 رفتم. می،  فاصله داشتنیم کیلومتر 

بر عهده داشتممیان مسئولیت از    هایی که  زمانی که یکی 

توجه به معرفت   ، حاج احمد بانیروها به درجه رفیع شهادت رسید 

خاطرات و چگونگی شهادت   از من خواستت،  بازی که داش   دیِد  و

 .باشد ماندگار در تاریخ دفاع مقدس   شیاد و نامتا  م او را ثبت کن
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 حجج اسالم شهيد دهقان و سيد محمدحسن ميردامادی 

 

 
 خنثی سازی مين 
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1360جبهه فياضيه آبادان رزمندگان استان اصفهان سال    

 

 
1360استان اصفهان سال  جبهه فياضيه آبادان رزمندگان    
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 قبضه خمپاره 

بنی  دستور  سه  به  سپاه،  به  خمپاره  قبضه  هر  برای  صدر 

دادند و  ارتش بیست سهمیه گلوله خمپاره می سهمیه گلوله و به  

منحصر به    کاوتِ ذفیاضیه، با    هحاج احمد به عنوان فرمانده جبه

خط مشترک گذاشته    1فردی که داشت، برای ارتش و سپاه دیدبانِ 

بود و در کنار هر قبضه خمپاره سپاه، یک قبضه خمپاره ارتش قرار  

 پوشانی کند. داده بود، تا کمبود سپاه را با گلوله خمپاره ارتش هم

زن به یکی  ها برای کمک به نیروهای خمپاره بعضی از شب 

رفتم. وقتی  محمدی می قاسم    ه با فرماندهی آقای  از مقرهای خمپار

کرد باید بر اساس مساحت، ارتفاع و  دیدبان درخواست خمپاره می

با آن که  تا اشکالی در پرتاب بوجود نیاید.  شد  محاسبه می آن  خرج  

شد  برد اما گاهی هدف جابجا می این محاسبه زمان مختصری می 

 کرد.  و نظر دیدبان را تأمین نمی 

وای بزرگ برداشتم و چهارچوب همه محاسبات را با یک مق

معطّ خمپاره  پرتاب  دیدبان،  اعالم  با  تا  کردم  ثبت  ل  فرمول 

 
متری    20د، در مرز خاکی تا  دبان اهل کاشان و بسیار متدیّن و با جرأت بو. دی1

ها بود،  شدم. یک ساختمان نزدیک عراقیمی  رفت و گاهی من همراه اوها میعراقی 

نوشت و  وانی و نصیحت میاو برای عراقی به فارسی روی دیوار ساختمان پیام رجزخ 

ها به درجه رفیع  نوشتند. ایشان در یکی از عملیات می ها به عربی برای او پاسخ  عراقی 

 شهادت نایل شد. 
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تا مّدتها بعد از  تر به هدف بخورد.  محاسبات نشود و گلوله سریع 

این مقوّا به عنوان کلید فرمول ها و محاسبات تنظیم پرتاب خمپاره  

می ااستفاده  کپی  چندین  مرور  به  و  در شد  آن  دیگر    ز  اختیار 

وقتی در مأموریت  قرار دادند... پس از مّدتها  خمپاره    ۀمقرهای قبض 

اختیار   دیگری در  کتابی  ارتش  دیدم  کردم  مراجعه  فیاضیه  به 

در آن    را  های ابتکاری ها قرار داده که همان فرمول مسئولین قبضه 

ای محاسبات در کناری افتاده، سؤال کردم  و مقوّ  ند بودکرده  درج  

جا بود تنظیم  این ای که قبالً طلبه  اگفتند: این راین مقوّا چیست؟ 

 !.. کردیماستفاده می   از آنکرده و ما قبل از کتاب 

 

 
 قبضه خمپاره جبهه فياضيه آبادان
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 قبضه خمپاره جبهه فياضيه آبادان

 

 

 ضبط صوت

یک ضبط   ی که در آنجا مشغول بودم دفتر تبلیغات برای  روزی  

تا    مراجعه کرد و همان روز حاج احمد به دفتر  آوردند که  صوت  

برای    ااین ر  : را برداشت و گفت  آنچشمش به ضبط صوت افتاد،  

   !جبهه فرستادند نه دفتر 

یا   آن را از ما بگیرید!  بعد   دساعت بگذر  24ذارید  گ ب  : گفتم

انبار ضبط صوت    براتونصبر کنید   اما تحویل بگیرم  دیگریاز   ...  

را برداشت    ضبط و    !خواهممیرا    من این  قبول نکرد و گفت:ایشان  

 .  ..ردو بُ
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احمد زدم،  حاج  پرسی، سری به مقرّبرای احوال  چند روز بعد 

نبود،   گفتم بگذار مقابله به مثل کنم و ضبط  پیش خودم  ایشان 

از نظر اخالقی    اما دیدماز سنگر بردارم،    دادند رادفتر    ی که بهصوت

همین که از    آن را بردارم...  احمد حاجدر غیاب    که درست نیست  

   .سنگر خارج شدم، دیدم حاج احمد وارد مقر شد 

پس از احوال پرسی و صحبت مختصر با ایشان خداحافظی  

شوم ماشین  سوار  وقتی خواستم  و  ماشین  بروم  کردم    هم   دیدم 

ماشین غذا   :او گفت  ماشین ما چه شد و   :از نگهبان پرسیدم  !نیست

حاج احمد دستور داد با ماشین شما   ، ترکش خورده و پنچر شده

 !  بروند غذا را بیاورند 

نه تنها ضبط صوت را پس نگرفتم بلکه ماشین   به هر صورت

 !... هم از دست دادم
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 حاج احمد 

برادران قهدریجان    کنار   12از ظهر در پاسگاه    یک روز بعد 

اهل    :شما اهل کجایید؟ گفتم  ،کردند: حاج آقا، از من سوال  بودم

   ...مناصفها ۀبزرگ شد  ،تیران

چطور شما   :بله، گفتند   : !؟ گفتم  1تیران   :با تعجب پرسیدند 

 ؟!  دچه اشکالی دار  : گفتم  ها شدی؟!داخل نجف آبادی 

حاجیهیچ  :گفتند  فقط  نش،  متوجه  اهل    ود احمد  شما  که 

 تیرانی!  

حاج احمد با موتور وارد    ند گفتهمین که این مطلب را می 

 ... مان گرفته خند  با دیدن این صحنه همهپاسگاه شد و 

گفت  حاج و  شد  متعجب  ما  خندیدن  از  چرا   : احمد 

که  ؟!خندید می  گفتم  را  حقیقت  احمد   میَگنآقایان    : من  حاج 

م هخواستم جواب بد شما اهل تیران هستی و من می   متوجه نشود

   !که شما از راه رسیدید 

 ی؟  هد خواستی بِچه جوابی می : حاج احمد گفت

 
کرد؛ یکی  اندازی اراذل و اوباش دو هدف را دنبال می. رژیم منحوس شاه، با راه1

انقالبیون و مبارزان و و دوم اختالف افکنی بین دو شهر همسایه، بر این   انتقام از 

آباد  ع کرده و برای آتش زدن بازار به نجفاساس اراذل و اوباش منطقه را در تیران جم

 گسیل داد، از این رو مردم شریف نجف آباد دل خوشی از مردم شریف تیران نداشتند. 
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شما   آمدهتیرانی    ک یکه    فعالً  بگویم خواستم  می   : گفتم

 د!؟...  اشکالی ندار کهاین  د، نصیحت کن اها رآبادی نجف

به بعد رفاقتمان    روز از آن    و بعد همه خندیدیم و رفته رفته ...  

 ..با حاج احمد بیشتر شد.

 

 
 رزمندگان جبهه فياضيه آبادان 
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آبادان   _گروه پدافند هوايی ستاد عمليات جنوب    

 

 
 حجج اسالم سيدمحمدحسن ميردامادی و شهيد سيداکبرايوبی

1360مقر ضد هوايی آبادان سال   
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 دفتر تبليغات و اعزام روحانيون  

اندازی  دفتر تبلیغات و اعزام روحانیون در ستاد عملیات راه 

شدند را ضمن توجیه  که به جبهه اعزام می   ای نیروهای طلبهشد و  

 . کردممستقر میهرجا که نیاز بود   در

سه ماه بدین روال گذشت تا نیروهای جدید جایگزین گروه  

 آباد شدند.  اول نجف 

دو موضوع باعث شد   اامّمن هم تمایل داشتم با گروه برگردم  

یکی   جنوب    مسئولیتم بمانم:  عملیاتی  ستاد    دیگر   و  آبادان در 

  در   آنان   توجیه   و   جدید   گروه   استقرار   که تا  احمد حاج  درخواست

  همین   به   کنم،   اعزام   آنان  برای  ندارند   روحانی   اگر   و  بمانم  جبهه

 .. شدم. مشغولتمام وقت در ستاد عملیات  خاطر
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 فعاليت روزانه گزارش  
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های علمیه  چند نامه از ستاد عملیات برای حوزه   ، پایان مأموریت

های  ی بر ضرورت اعزام روحانی به جبههاصفهان، قم و مشهد مبن 

 جنوب با خود بردم.  

وقتی برای بار دوم به جبهه برگشتم، هفت روحانی که همگی از  

شدند بودند    مدوستان همراه  من  اسالم  با  حجج  عطایی،  :  ایوبی، 

نظریان، جعفریان، محسنی، عبداللهی و شفیع زاده، عزیزانی بودند  

های خرمشهر،  که با هم به آبادان آمدیم و هر کدام در یکی از جبهه 

 جزیره مینو، خسروآباد، دهانه خلیج فارس و دفتر مستقر شدند. 
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 حکم مأموريت برای دعوت روحانيون به جبهه
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بوس با یک مینی  .همراه شد  داوطلبانه  نیزدر این سفر پدرم 

رادیومرتّ  ایشاناز اصفهان حرکت کردیم،   را    ی ب موج  کوچکش 

می ییتغ میر  سخن  لب  زیر  و  این   پرسید:ای  رزمنده   .گفتداد 

کرد  می صدای رادیو را بلند    ...آورید!؟به جبهه می  ه برای چ  اپیرمرد ر

صد  به  که  همین  و  برسد  همه  گوش  به  انگلیسی ای  تا  یا  عربی 

میمی  عجبرسید  اهلل...گفت  اال  الاله  مزاح  ...،  به  هم  گاهی  و   ،

کرد و من در  کلماتی که مشخص نبود از چه زبانی است بیان می 

 روحیه دهی به نیروهاستایشان مسئول    : پاسخ به آن رزمنده گفتم

سخت جذب او    ! از این رودشمن آمده استبا و برای جنگ روانی  

بودند   زیبایی که درست    و شده  با  کبا جوّ  بود خستگی سفر  رده 

 کرد. میبوس را از همه دور  مینی

 

 
 کارت شناسايی
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پشتيبانی و تدارکات دفتر پدر و   

پشتیبانی و تدارکات دفتر تبلیغات ستاد عملیات را به  پدرم  

انیون را با عالقه تمام  عهده گرفت و پذیرایی، اسکان، و خدمات روح

می  دریافت  انجام  یا  مأموریت  پایان  برای  روحانیون  وقتی  داد. 

خدمات الزم    ایشانآمدند؛  محصوالت تبلیغی و فرهنگی به ستاد می 

آنان می  به  استراحت می را  اگر ساعتی  و  از فرصت  رساند  کردند، 

شست و چون هوا گرم  کرد و عمامه و لباس آنان را می استفاده می 

 شد. بود سریع خشک می 

های تبلیغی  روحانیون که برای دریافت کمک یکی از    روزی

رسید، پدر برای  بسیار خسته به نظر می   و   به ستاد مراجعه کرده بود 

وقتی می و  تهیه کرد  نهار  برود  او  اصرار کرد کمیخواست  او    به 

   . بعد برود ،استراحت کند 

ه ندارم، برای این که به  راهم دور است و وسیل   :روحانی گفت

نخور نکنمبه    و  مشب  پیدا  نیاز  برومرمز شب  باید سریع    پدر   ...، 

   ، کمی بخواب... د نگیرم تو را برسانوسیله می   :گفت

همین که از    ! به هر صورت او را قانع کرد تا استراحت کند 

لباس  از  یک  هیچ  دید  شد،  بیدار  شروع  خواب  نیست،  به  هایش 

های مرا اشتباهی یکی لباس   : ، با نگرانی به من گفتجستجو کرد

نباش،    :گفتم!  برده کنی  نگران  استراحت  داشت  اصرار  که  پدرم 
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هایت را مخصوصاً عمامۀ سفیدت که در سنگر و  لباس   خواستمی 

   ...درجه کثیف شده بشویَد و بیاورد  40این گرمای 

تمیز و خشک شده    یهالباس   با   چند دقیقه نگذشت که پدر

تحویل برادر روحانی داد و او را تا درب ستاد همراهی    آمد و آنها را 

تا    فرستادشد  یکی از خودروهایی که از ستاد خارج می   و با  کرد

 . همراهیش کنند مقصد 

 

 های دفتر تبليغات  فعاليت 

در   های دفتر تبلیغات بود و در حیطه مسئولیت  کارهایی که 

 از قرار زیر بود:  شد آن انجام میرابطه با 

 

ها این فعالیت  یکی از سیّار برای رزمندگان    ازی کتابخانه راه اند  -

کتاب بود می ،  قرار  مهمّات  صندوق  در  را  مقرها  ها  به  و  دادیم 

 کردیم.  ها را جابجا می بردیم و بعد از دو هفته صندوقمی 

، جناب آقای نظریان  نیز انجام می شد تهیه محصوالت فرهنگی   -

رفت و  بسیار به اهواز می ت  به صورت یک روز در میان با مشقّ

کرد و به  محصوالت فرهنگی از جمله روزنامه و مجله تهیه می 

 کردم.  در مقرها توزیع می بنده آورد و آبادان می 
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نیز در برنامه  های شمسی و قمری  به مناسبت  اتبرگزاری مراسم -

های محلی، استانی و  ، در این مراسم از روحانیون و شخصیت بود

ب  دعوت  کشوری  عمحتی  می ه  برای  ل  مواقع  بعضی  آمد. 

آوردند؛  کشوری که به جبهه تشریف می  و مسئولین  هاشخصیت

آیت اهلل بهشتی،  شد.  برنامه حضور در بین رزمندگان گذاشته می 

  وزیر آموزش و پرورش دولتِ   ،حجت االسالم و المسلمین باهنر

و رجایی  وزیر  خود  شهید  نخست  رجایی  این    ،شهید  از جمله 

رگذار  یبودند و حضورشان بین رزمندگان بسیار تأثها  شخصیت

 بود. 

ها ارتباط و هماهنگی بین ارگان  ،های دفتر یکی دیگر از فعالیت  -

به همین منظور مسئول  .  و نهادهای انقالبی مستقر در شهر بود

های  بادان طی حکمی بنده را رابط جبهه روابط عمومی سپاه آ

 د. نصیب گردفی کرد تا موفقیت بیشتر آبادان معر 

بود که با    فعالیت دیگری   بررسی نیاز خطوط جبهه به روحانی -

روحیه   و جبهه    از خطوط   1بازدید  رزمندگان،  تقویت    انجام ی 

 شد. می 

 
زرد دو کابینه صفر کیلومتر که شیشه   .1 وانت  تویوتا  های آن توسط خمپاره  یک 

مای  گر  و ما به خاطرشکسته بود و هیچ جای سالمی نداشت در اختیار دفتر گذاشتند  

 .کردیممی انداختیم و رانندگی میآبادان چفیه روی صورتمان  شدید  

 



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

97 

 

 
 نامه مسئول تبليغات ستاد عمليات جنوبمعرفی
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 آبادان  _مسئوليت تبليغات و فرهنگی ستاد عمليات جنوب  
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 چريک پير 

های ژاندارمری داشتیم؛ با حاج  از جبهه برنامه بازدید    روزی 

آقای اکبری مسئول سازمان تبلیغات آبادان و پدرم به خسروآباد  

رفتیم. پدرم یک مسلسل یوزی روی شانه و یک چفیه به گردن  

)آن روزها هنوز چفیه مرسوم نشده بود( از آن جایی که   !بسته بود

می سنّ او  به  چشمش  هرکس  بود؛  زیاد  میافتاد  ش  از    کردفکر 

پدرم با این  ...  ند د ش های فلسطینی هست و همه جذب او می چریک

داد و  ها میگفت روحیه خوبی به رزمنده ت و سخنانی که می بهی

می  موقع  می   خواستیمهر  اکبری  آقای  حاج  برویم  گفت  بازدید 

 بیاور.  همراه خودپدرت را 

 

 اقامه نماز در جهاد اصفهان

ها برای نماز مغرب و  زدیک خرمشهر شبدر مأموریت دوم ن 

 رفتم.  عشا، به جهاد اصفهان می 

نیروهای جهاد نجف آباد با مسئولیت شهید پارسا و شهید 

 حجتی مستقر بودند.  

ط ی شرانسبت به  چند دقیقه    آنشد و بعد از  نماز اقامه می 

موضوعات مرتبط    های روز، دفاع مقدس وزمان و مکان، مناسبت

 گشتم.می برو پس از شام به مقر ستاد عملیات   کردممی صحبت 
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خطرناک  دشوار و   بسیاربه مقر ستاد  بازگشت  اوضاع در آن  

سه  از  ستاد  به  جهاد  مسیر  که  چرا  جاده  بود،  و  مینو  جزیره  راه 

زیر  فرودگاه می  این مسیر همیشه  و  و    هلول گگذشت  بود  خمپاره 

   !بود  یر خطرناک آمدن در تاریکی شب بدون نور چراغ و تنها؛ کا

راه جزیره مینو،  سه   بازرسیِ   غیر از آن، تمام مقرها از جمله

  ، برای تردد  همگیهتل کارون، سپاه خرمشهر و بازرسی خود ستاد،  

  گرفتم که باید موقع برگشت از جهاد آن را میخواستند  رمز می اسم

شد و با دردسر  رسید یا درست اعالم نمی رمز دیر می اسم  گاهی و  

 ... شدمروبرو می التی و مشک

 

 
 مجوز تردد تا پيروزی 
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 پل شناور جبهه فياضيهايده 

شیر مستقر کرده بودند تا روی بهمن  ، بشکه  ی ازشناور  پلِ

حدود شصت بشکه    ن کوتاه کنند، دو بشکه در عرض وا راه را به آباد

با  شیر و کارون،  از سه راه بهمن   هادر طول آن قرار داشت. عراقی

ه  و دو دُب کرد  خراب    ای راپل شناور بشکه  1دُبِه   عدد  رها کردن دو 

   ! همان جا گیر کرده بود

  کردیم  احمد از جبهه فیاضیه بازدید حاجاینکه همراه  پس از  

ای  ردم و با خراب شدن پل شناور بشکهبه طرف آبادان حرکت ک

و با خود گفتم  به فکر فرورفتم    م وکمی آنجا توقف کرد  !مواجه شدم

کردند و  را با لوالهای بزرگ به هم وصل می این دو دُبِه    بهتر است

 . ..شد یک پل شناور حسابی بدون هزینه درست می 

برای نماز به ستاد جهاد اصفهان در خرمشهر رفتم.    که  شب

لوله با اینج بزرگ را با    یک   :و گفتم  کرده هاد خود را مطرح  نپیش

طعه کنید و به صورت راست به  متر قطعه قسانتی  پنجاههای اندازه

تر آنها را به  ها جوش دهید و سپس با یک لوله با اینج کوچک دُبه 

هم وصل کنید و با کمک چند خودرو و بکسل در دوطرف رودخانه  

 د.  آن را زمانی که بین جزر و مد هست مستقر نمایی

 
از کاال یا مواد    شناوری است که برای ترابری اشیای بزرگ یا حجم نسبتاً زیاد. دُبّه  1

را    آنت و قایق یا کشتی باید  یسرود و دارای موتور یا پیشران نبر روی آب بکار می 

 گیرد.   حرکت دهد یا در مسیر حرکت آب قرار
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در   برای این کارآمادگی پس از ارائه پیشنهادم متوجه شدم 

دارد  وجود  بودند  و    آنها  کاری  در فکر چنین  آقایان هم    اما خود 

چگونگی می  آن   انجام  درباره  که فکر  همّسر  کردند  با  ت انجام 

جهادگران جهاد اصفهان و هماهنگی با ستاد عملیات و حاج احمد 

  و   تریندید و یکی از محکم عملی گر  طرحی که ارائه دادمکاظمی  

استراتژیک آسیبکم  و  پل ترین  بهمن ترین  و  شیر  های  ساخته 

 .تکمیل شد 

به طور کامل تخریب و از مدار  در طول جنگ یا ها پل  بقیه 

و تعمیر    ند یا چندین بار با راکت آسیب دید   ند استفاده خارج شد 

پل شناور فیاضیه یادگار جهاد اصفهان، تا  این  ، در حالی که  شدند 

 .  ..ماند باقی پایان دفاع مقدس بدون آسیب 

بزرگی و عریض بودن    ابتدارا زیاد کرده بود؛  ش  آن چه اهمیت

محدودیت رفت و    اینکه   های شناور دیگر بود و که دو برابر پل   آن

تردد   آمد  در  هم   و  آن  استتار  دوم  و  نداشت  را  خودرو  دو  زمان 

 دور کرده بود.  ههای عراقی ب ه  را از دید جنگند   آنبود که    نخلستان

نهایت   پُدر  از حملاین  بعد  روی    هل  که  بود  پلی  تنها  فاو 

توسط راکت    آنهافیاضیه برای ورود و خروج آبادان دوام آورد و باقی  

 های جنگی عراق منهدم شدند.اهواپیم
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 انقالب يار ديرين حضرت امام و نماينده رهبرمعظم  

 اهلل ناصری و سردار حاج احمدکاظمیحضرت آيت  

 

 جهانی جنگ   يکی از ابتکاراتِ

  همیثمی، نمایند   به شهید   8چند شب قبل از عملیات والفجر

سال   چند من  که  حضرت امام در قرارگاه خاتم االنبیاء عرض کردم  

شود و می   دتواند دوام بیاورآبادان بودم و در جریانم تنها پلی که می 

دانم  می   ای که دارمبا سابقه   ،استروی آن حساب کرد، پل فیاضیه  

 .  مقاوم نیستند..های عراقی هها در برابر جنگند دیگر پل 

در درجه اول بفرمایید   :چه باید کرد؟ گفتم  پرسید:  ایشان

دوطرف ورودی پل را عریض کنند تا بهتر بتواند ترافیک را تحمل  
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تا   دوم  و در درجه  لوله   اریم زمان دکند  بزرگ  دستور دهید  های 

گذاری کنند و روی آن خاک بریزید تا  شیر را لولهبیاورند و بهمن 

   . ..در برابر حمالت راکتی دوام بیاورد و سریع ترمیم شود

بعد از شروع   من محقق شد! بینیِپیش  این کار انجام نشد و

والفجر پل  8عملیات  افتادند ها  تمام  کار  بعدها  از  نق!...    ه ط دو 

پُبهمن ارائه شده روی  ر کردند و طرح  شیر را بدون لوله با خاک 

اجرا شد   پُاروندرود  ترتیبو  این  به  و  نام گرفت  از    ؛ ل فجر  یکی 

 ..جهانی در جنگ به نام رزمندگان اسالم رقم خورد. اتابتکار
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 های عمليات شب 

ترین خط به شهر بود، فرماندهی  جبهه ایستگاه هفت نزدیک 

و مسئولیت عملیات را سردار    1سردار محمد جعفر اسدیخط را  

های عملیات با دوستان طلبه و  دار بود و شبعهده  2مرتضی قربانی 

روحانی که در ستاد بودند برای شرکت در عملیات به خط ایستگاه 

 ...میرفتهفت می 

 

 
 االسالم سيد محمدحسن ميردامادی و سردار اسدی حجت

 
سال دفاع مقدس فرمانده   8. سردار محمد جعفر اسدی اهل شیراز بود و در طول 1

 لشکر المهدی استان فارس شد. 

سال دفاع مقدس فرمانده    8. سردار مرتضی قربانی اهل اصفهان بود و در طول  2

 کربال استان مازندران شد.   25لشکر  
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های نفت آبادان کنار  نماز که خواندیم از زیر لولهپس از اذان صبح،  

ها که کانالی کنارش زده بودند  جاده ایستگاه هفت حرکت کردیم، زیر لوله
 مستقر شدیم تا اعالم حمله شود.  

بودند و عراقی زده  ما کانال  از زیر خاکریزشان جلوی خاکریز  ها 
زدند! خمپاره  ربار می ها را با تی روی زمین تیربار گذاشته بودند و زیر لوله 

 کرد.  شصت هم بیداد می
 ای نرسید!شاید عملیات ما لو رفته بود، به همین خاطر دستور حمله

ای کنده بودند و در  تقریباً هر بیست یا پنجاه متر بچه ها زیر لوله ها چاله
 شدند!  آنها مستقر شدند که با هر خمپاره حداقل یک یا دونفر زخمی می

حاج   شدم  و متوجه  شده  زخمی  بزرگوار،  سید  میردامادی  آقای 
برگشته، جلوی ما هم یکی دو نفر زخمی شدند! من همراه دو نفر؛ یک  

 جی بودم...  زن و کمک آرپیجی آرپی 
ها هم آتش گرفت،  جی زن ما افتاد و آرپیجیای زدند و آرپیخمپاره

آرپی اما  ها را خاموش کنیم  جی من و همراهم شروع کردیم آتش خرج 
 . جا منفجر نشوند شد، سریع آنها را باز کردیم تا همان نمی

افتاد،   و  شد  زخمی  هم  آرپیجی  کمک  دیدم  حال  همین  در 
 چی هم زخمی شده بود، من بیسیم زدم و درخواست کمک کردم!  بیسیم

ها را یکی پس از دیگری بردند، باز به آقای قربانی  آمدند زخمی
شوند، آفتاب هم در حال طلوع  یکی زخمی میها دارند یکی  پیام دادم: بچه 

 ای باشد افراد را برگردانیم...  کردن است، اگر قرار نیست برنامه
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به اجبار برگشتم و به آقای قربانی گفتم از تعدادی که رفتیم تقریباً  
چهار پنجم ما زخمی شدند! کسی نمانده و اگر بقیه هم بمانند تا ده دقیقه  

 شوند.  دیگر زخمی می
هر صورت با ستاد هماهنگی شد و نهایتاً دستور برگشت نیروها    به

 را گرفتیم... 
 . کرد!.. به راستی یک طلبه روحانی میان آن همه آتش و دود چه می

توانست امثال مرا بدون ادعا و ترس از مرگ، در آن  تنها یک چیز می 
  عشق به اسالم و حضرت هیاهو قرار دهد، عشقی که از کودکی آموختیم...  

که نه   یز ی و مقابله با ظلم و استبداد... چ  ن یو دفاع از د  ن یاباعبداهلل الحس
از نوجوان و سالمند، طلبه و    بلکهبنده طلبه؛   همه همرزمان و دوستانم 
افراد ملت... را کنار هم قرار    گریو د  یجی و کشاورز، بس  داره یکارگر، سرما

  خ یدر تار یکرده و آن روزنهای از نور و آزادگ   تیهدا  جهت  کیداد و به  
 نسل ما شد...  بیسعادت آن نص که بود  زی عز ران یا
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 سردار مرتضی قربانی   و  ميردامادی   االسالم سيد محمدحسن حجت

 

 شهادتی که تقديرم نبود... 

متر زیر    پنجاهحاج آقای میردامادی پشت سر من با فاصله  

نفت  لوله  وقتی  بودهای  و  جیآرپی،  گرفت  آتش  و  بیسیمها  چی 

کرده بود من هم    تصوّرزخمی شدند؛ ایشان    شزن و کمکجیآرپی

و   شدم  مصزخمی  خودش  اینکه  از  بیمارستان   در   شد   دوم بعد 

  !شهید شدم  ؛ فکر کرد ها مرا ندید هنگامی که بین زخمی  طالقانی

گفتند   تعجب  با  همه  شدم،  عملیات  ستاد  وارد  که  آقای  همین 

آصفرزا است،  زنده  گفتند حاجده  شده؟!  مگر چه  گفتم  آقای  مد! 

شدید!. شهید  شما  گفت  کجاست؟   :گفتم  .میردامادی  خودش 
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طالقانی    : گفتند  بیمارستان  در  و  شده  زخمی  پا  ناحیه  از  ایشان 

 بستری است.  

خود را به بیمارستان رساندم، تا چشمش به من افتاد با فریاد  

بادمجان بم   :ید نشدی؟! گفتمآقای صفرزاده تو شه : و تعجب گفت

.  ..ها معرفی کردآفت ندارد و مرا در آغوش گرفت و به دیگر زخمی 

 !...با من روبوسی کنند   آمدند به آنها چه گفته بود که همه  دانم  نمی

 

 خطوط ژاندارمری دشواری های

در راستای بازدید از خطوط عملیاتی جبهه، وقتی به خطوط  

ما را  رفتم؛ دو مشکل اساسی  می   در خسروآباد  نیروهای ژاندارمری

عقیدتی سیاسی و دیگری عدم    هیکی فقدان شعب  ؛کرد می  ناراحت

 وضعیت روحی آنهاتعویض نیروها بود که اثر بسیار نامطلوبی در  

 . بود گذاشته

در    مستقر  خسروآبادنیروهای  نگ  هَ  جمعی،  جبهه 

بودند   آبادان  ابتدای جنگ در  کهژاندارمری    مستقر   جبهه   آن  از 

شدند و بعضاً چهار یا باش مواجه می بودند و موقع مرخصی با آماده

ن به مرخصی نداشتند رفت  هبرای سر زدن به خانواده، اجاز  پنج ماه،

 .. نیروها را بسیار خراب کرده بود. و این روحیه 
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 اقدام برای مشکالت ژاندارمری

ستاد عملیات مدنی   ،با مسئول  و  آقای  زادگان صحبت شد 

ای موضوع را به ریاست عقیدتی سیاسی ژاندارمری  ایشان طی نامه 

 .  منعکس نمود 1کل

طی مأموریتی به تهران پیگیر موضوع شدم و وقتی  من هم  

ایشان   به  آبادان را  از من  مشکالت جبهه ژاندارمری  انتقال دادم، 

شان به دفتر  تی دیگری با هم داشته باشیم و وق  هخواست تا جلس

مراجعه کردم، حکم ریاست عقیدتی سیاسی هنگ ژاندارمری آبادان  

و   داد  تحویل  من  به  کرد را  مسئولیت    تأکید  این  و    بازگردم با 

 . کنمبرطرف  بررسی و مشکالت آن یگان را  

استدالل و  صحبت  با  اما  کردم  مقاومت  داشتند ابتدا  که  ی 

 .. مسئولیت به آبادان بازگشتم.  این  با حکم  مجبور به پذیرش شدم و

 

  

 
جناب  1 کل،  ژاندارمری  سیاسی  عقیدتی  ریاست  کرباسچی  .  غالمحسین  آقای 

)دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی امروز( که از طرف حضرت امام خمینی منصوب  

 شده بود. 
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 تشکيل شعبه عقيدتی سياسی هنگ ژاندارمری آبادان 

وقتی به آبادان برگشتم دفتر تبلیغات ستاد را تحویل حاج  

اندازی شعبه عقیدتی سیاسی به هنگ  آقای محسنی دادم و برای راه 

های  پس از دردسرهای اولیه و کارشکنی  ژاندارمری مراجعه کردم و 

ا همکاری بعضی  با  و  حق  حضرت  عنایت  با  باالخره  افراد؛  ز 

معاونت فرماندهی شع،  متعهد؛  نیروهای  و  سیاسی   بهها  عقیدتی 

آبادان راه  نیروها و    1اندازیهنگ ژاندارمری  با کمک همان  و  شد 

شروع   را  خود  فعالیت  رزمندگان؛  از  تعدادی  و  روحانیون  حضور 

 .  مکرد

روحانی را برای  و  ی  لّبه اصفهان، دوستانِ مح  یمأموریت  طی

ین میرمحمدی،  سید جمال الّد  :کمک دعوت کردم و حجج اسالم

علی رضا باطنی، عبدالرحیم ذهتاب، نیلفروشان، غالم رضا تمنایی  

روزبه اهلل  ولی  آقایان  علیو  خدابخش،  پرویز  قاسمی،  نادر  اصغر  ، 

عهده  دادخواه برای کمک به جبهه آمدند و هر کدام، فعالیتی را به  

گرفتند و با زیر پوشش قرار دادن تمامی خطوط؛ تا حدودی حال  

 . کردیمعوض  را ژاندارمری  ه و هوای جبه

 
. ساختمان ستاد هنگ ژاندارمری آبادان در ابتدای جنگ تخریب شده بود، بنابراین  1

ستاد به ساختمان بانک سپه که به دلیل جنگ تعطیل شده و ساختمان محکمی بود  

ساختمان بانک عمران که جنب بانک سپه بود را توسط دادستانی، برای  منتقل شد و  

 تشکیل شعبه عقیدتی سیاسی در اختیار گذاشتند.  
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 روحانيون و نيروهای اعزامی از اصفهان 

 

 
 عقيدتی سياسی هنگ آبادان 
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 ی جنجالی نامه

مدتی گذشت تا این که آقای کرباسچی طی سفری به آبادان،  

جبهه، از نزدیک با مشکالت نیروها آشنا ضمن بازدید از خطوط  

 ...شد و قول داد پیگیری نماید 

گذشت روزها  طی    امّا  نشد،  خبری  نیروها  جابجایی  از  و 

تهران  نامه  در  ما  همکاران  اگر  نوشتم  کرباسچی  آقای  به  ای 

بنده استعفا دهم و برای پیگیری به    ،توانند مشکل را حل کنند نمی

 ! تهران بیایم، و رونوشت نامه را برای تمامی مقرها فرستادم

و  هم در تهران جنب  ،  ارسال نامه هم در نیروها اثر گذاشت

 ایجاد کرد.  یجوش 

افسر   یک  به  را  ژاندارمری  فرماندهی  امام خمینی  تدبیر  با 

عالی رتبه و متعهد ارتشی دادند و ایشان در اولین مأموریت خود  

به آبادان آمد و در نهایت ابالغ جا به جایی نیروهای هنگ آبادان با  

 به سمع و نظر نیروها رسید.  نیروهای تازه نفس، صادر شد و

از از حقیر    بعدها  دوستان شنیدم: در صبحگاه ذکر خیری 

که مسبب حل مسئله شد  صفرزاده  آقای  همه برای سالمتی    شده و

 . ند..صلوات فرستاد
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 ! سوت زدن ممنوع

شرا ستاد  یدر  از  فرمانده  خروج  یا  ورود  حال  در  عادی  ط 

دیگران را خبردار کند و همه  زدن  فرماندهی؛ دژبان باید با سوت  

 به احترام بایستند تا فرمانده رد شود.  

  هاما فرماند   ،شد جنگی باید ترک می   وضعیت این حالت، در  

  بود و  باز نداشته؛ دژبان را از این اقدام آنجا منضبط و مقتدربسیار 

یکی دو مرتبه به دژبان تذکر دادم   !داداین موضوع افراد را رنج می 

 اما اثر نکرد.  

به خاطر ایجاد صدا   ،در لحظه سوت زدن دژبانیکی از روزها  

می  احترامخمپاره  به  ایستاده  نیروی  یک  و  می   ، آید  د. وش زخمی 

ت نداشت فرمانده را از این عمل  أهمه اعتراض کردند اما کسی جر

به دژبانی    و این مشکل را دائماً با من در میان می گذاشتند،  باز دارد

   !شود دستور استنمی  : گفت  !دیگر سوت نزن : گفتم

رسیدم دژبانی  به  اینکه  محض  به  روز  که    ، یک  حالی  در 

! فکر کردم  دژبان سوت زدشد،  فرمانده پشت سر من نزدیک می

   برای من این کار را انجام داده!

برای فرمانده سوت نزند،  عجب!    :گفتمخود    پیش بود  قرار 

  بعد فرمانده را دیدم که داخل شد!...  زند!هم سوت می   من حاال برای  

سوتت را بده ببینم، تا سوت را داد، آن    :رفتم پیش دژبان و گفتم

دیگر صدای    :های مجاور پرت کردم و گفتمرا روی یکی از ساختمان
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الّ و  نشنوم  را  میا  سوت  به خط  را  از خدا تو  که  فرستم، هرچند 

 .  خواسته بود!..

دفعه بعد که فرمانده آمد و ایشان سوت نزد، فرمانده علت را  

آقای صفرزاده سوت مرا گرفت و  حاج  : جویا شد و دژبان گفته بود

  فرمانده   !بزنی  ت بام پرت کرد و گفت دیگر حق نداری سوروی پشت

  ... سوت بزنی  دیگر الزم نیست   گوید: می  هم وقتی موضوع را شنید 

 سوت دژبان راحت شدند. و این گونه همه از شرّ 

 

 متحوّل شدن فرمانده تُندخو 

ی خط ژاندارمری سروانی بود که  هایکی از گروهان   ه فرماند 

بِمی  دست  و  است  تندخو  دارد،  گفتند  که    روزی زن  سربازی 

فالنی مرا زده. توسط بیسیم    :پیراهنش خونی شده بود آمد و گفت

ساعت   صبح  فردا  گفتم  و  کردم  احضار  را  عقیدتی    7او  در  باید 

 سیاسی باشد.  

ر از گِل که  پوتین پُ  و   ظهر با لباس ازبعد   2ایشان فردا ساعت  

ه  مرا خبر کردند، بدون این که اجاز  !سازی کرده بود آمد شاید ظاهر

حدود یک    !بدهم وارد عقیدتی سیاسی شود، گفتم بماند تا بیایم

سپس شد،  معطل  سیاسی  عقیدتی  جلوی  خیابان  در  به    ساعت 

زدیم،  در حالی که در منظر نیروها، با هم قدم می  سراغش آمدم و 
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ر بود و از نبود  ش پُخیلی توپّ  !با او صحبت کردم  دوستانه  دو ساعتی 

 کرد.  امکانات و دوری خانواده و لغو مرخصی شکایت می 

آرام آرام دست   و صحبت می کردیم  زدیمهمین که قدم می 

شروع به عذرخواهی کرد و قول داد  در نتیجه  از لجاجت برداشت و  

 ..دست از رفتارهای ناپسند بردارد و خود را کنترل کند.

ادی از مسئولین دفاتر  با تعد   که  1383این گذشت تا سال  

یی سپاه، به فرماندهی سردار  نمایندگی ولی فقیه در پدافند نیرو هوا

 . ی بازدید از جبهه به اهواز رفتیمزاده برا حاجی

 

 
 بازديد روحانيون از محل شهادت دکتر چمران 
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 بازديد از مزار شهدای هويزه 

 

سالن وقتی از دهالویه و محل شهادت شهید دکتر چمران و  

، 1گرفت می   آقای صفرزاده را حاج  کردیم؛ سرهنگی سراغموزه دیدن  

انجام داد    احترام نظامی محکم و استواری آمد و    نزدیک تا مرا دید  

  !که همه حضار متوجه او شدند 

؟ نگاهی به او کردم و  !شناسید آقا مرا می حاج  : سپس گفت

که حاال    دیدم همان سروان است ،اش خواندماسمش را روی سینه 

  ! استفرمانده نیروی انتظامی سوسنگرد شده    ارتقاء درجه یافته و

بله جناب سرهنگ! رو به همه روحانیون و افراد حاضر در    :گفتم

  ی از آدمیت چیز  ،سالن کرد و گفت: من توسط این آقا تربیت شدم

 
 . حق جو 1
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دی با  آقا مرا آدم کرد، ایشان برخورحاج  این    و  آوردمسر در نمی 

ایشان شکسته    : که تا آخر عمر به او مدیونم. و من گفتم  داشتمن  

بازدید، تا خروجی  اتمام  با او گرم گرفتم و پس از    و   کند نفسی می 

 . کردبدرقه  و اسکورت را ما  دسوسنگر

 

 باالتر از فرمانده  ، سرباز

  قراردر یکی از مقرهای ژاندارمری مشکلی پیش آمده بود،  

شد یک نفر از فرماندهی و یک نفر از عقیدتی سیاسی برای بررسی  

موضوع به محل اعزام شوند. از فرماندهی یک سرهنگ و از عقیدتی  

 .معرفی شد  1سیاسی یک سرباز

نمایند  دیدند  شوند  ماشین  سوار  آمدند  که  یک    هصبح  ما 

یلی به جناب سرهنگ برخورد، آمد درب عقیدتی  خ  !سرباز است

توانستید از این نمی   بدتر صفرزاده    آقاسیاسی با عصبانیت گفت: حاج

به من توهین کنید؟! من جناب سرهنگ این مملکت، نماینده هنگ  

می  عنوان  ژاندارمری  به  را  سرباز  یک  شما  بازرسی،  بروم  خواهم 

 اید؟!  تراز من کرده نماینده هم

 
های جبهه بود، نماز شب و اول  . این سرباز اهل شیراز و یکی از بهترین بسیجی1

فتاری  کرد، از نظر اخالقی و رشد، قرآن را زیبا و عالی تالوت می وقتش ترک نمی

 سرآمد همه بود و از نظر هوش و زیرکی انسان عجیبی بود.
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می   من   : گفتم را عذرخواهی  کسی  هستم،  شرمنده  کنم، 

البته    !خودم در خدمت باشم،  ندارم، ما همه سربازیم، اگر ناراحتید 

آن موقع    ،برگشتید دارید بهتر بود وقتی  شما    ای که تجربهبنا بر  

   ..قضاوت کنید.

ه برگشتند، جناب سرهنگ  کو عصر    رفتند خالصه با تلخی  

  با شما داشتماز صحبتی که صبح    :مستقیم پیش من آمد و گفت

می  می عذرخواهی  افتخار  شما  انتخاب  به  من  که  کنم،  این  کنم، 

انسان  چنین  می ژاندارمری  خود  به  دارد  استاد  هایی  ایشان  بالم، 

داد، فکر نمی  زندگی  به من درس  ایشان  کردم یک  اخالق است، 

به    قدر از نظر روحی متعالی شود و اوج بگیرد، من او راجوان این

 عنوان فرمانده خودم قبول دارم.  

نهایت   که  در  بود  کرده  برخورد  طوری  بسیجی  سرباز  این 

شان  تمایل داشتند او همراهخواستند بروند  هرگاه برای بازرسی می 

 . باشد 

 

 کارت پايان خدمت با شهادت

پایانی    ، تمام شد   خدمتش   زمانِ  سرباز دیگری داشتیم وقتی 

بهان به  و  بیاید؛ در عقیدتی    این که کارت  ه نرفت  پایان خدمتش 

کند که  وقتی کارت پایان خدمتش آمد باز دل نمی   !سیاسی ماند 



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

120 

 

ری به پدر و مادرت بزن و اگر خواستی به  برو َس :به او گفتم ... برود

 بیا.   دوباره  عنوان بسیجی نامه بگیر و

م اما سریع  روخالصه با اصرار گفت پایان هفته با فالنی می 

بعد    .. پایان هفته خداحافظی کرد و رفت..  گردمبرمی  یک ساعت 

خواست سوار مینی بوس شود؛ کنار او  خبر آوردند همین که می 

 .. .!رسد شود و به شهادت می گلوله خمپاره منفجر می 

 

 حمّامِ يک روز درميان 

  با فرماندهی سرگرد آریافریکی از مقرهای خط ژاندارمری  

ب آموزشی خسروآباد  پادگان  اختیار  و  در  فرمانده الیق  ایشان  ود. 

کرد  توجه می بسیار منظم و منضبط بود و به ظواهر اشخاص بسیار  

   ...دیسیپلین خاصی داشتدر مجموع و 

آمد الزم  در بعضی از بازدیدهایی که از آن خط به عمل می 

 .  کنممنتقل را  مطالبی سراغ ایشان بروم و بود 

سربازش دستور  شدم به  ر می ضهمین که در دفتر ایشان حا

لباس بیاورید تا دوش   آقاو برای حاج   ید آرایشگر را صدا بزن :دادمی 

   1!بگیرد

 
ه خصوص عمامه سفید،  درجه آبادان و حضور در سنگرها، لباس ب  40. در گرمای  1

 شد به موقع شستشو شود. زند و کمتر میشد و شوره می سریع کثیف می
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در خط تردد دارد بهتر از این نیرویی که  : گفتمبه ایشان می 

شما باید یک روز    : گفتدارد و ایشان می   تواند خود را تمیز نگه نمی

این  بیایید  میان  لباس در  و  بگیرید  دوش  راجا  خود  برای    های 

 .!..شستشو به لباسشویی بدهید 

همان  ایشان   سبب  کهدیسیپلینبه  نمی   ی  گذاشت داشت، 

که ما دو    :کردله می نماز جماعت پادگان ترک شود، بعضی مواقع گِ

نیست خبری  شما  از  و  نداریم  جماعت  امام  است  که    !روز  این 

هم  گویم یک روز در میان بیا، برای این است که امام جماعت  می 

  .برای ما روحانی بفرست ؛یمندار

جا حمام کنند روحانیون را بفرست تا این   ۀ هم  :گفتبارها می 

   ..راه باشد.ه نماز جماعت ما هم ب  تا

به سربازها در ساخت سنگر؛  بعد از بازدید خط و کمک    روزی 

   ! ش رفتمغزده به سراهای خاکی و شوره های گِلی و لباس با کفش 

... جا بایست!، همان!...دید فریاد زد نیا توتا از پشت پنجره مرا  

 رسیدگی کند.   من ر کرد تا به وضع ب سریع سربازش را خو 

  از قبل خواست از خط بازدید داشته باشد باید  هر وقت می 

 پرسیدممی که    از او   ، بیاید جناب سرگرد  که قرار است  دادند  خبر می 

ها  ینظمبروم، بی گفت: اگر سرزده  کنی؟ می چرا سرزده بازدید نمی 

می آنان  شود مشخص  همه  باید  کنم  را   و  شوند    ! تنبیه  خبردار 

   !...برایشان بهتر است
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و در یک    ارتقاء یافتایشان بعد از جنگ به درجه تیمساری 

یر اصفهان تهران به درجه رفیع  سمأموریت با سقوط هواپیما در م

 روحش شاد و یادش گرامی... ل گردید. ئشهادت نا

 

 
 نيروهای خطوط ژاندارمری خسروآباد آبادان

 

 
 نيروهای خطوط مرکز آموزش ژاندارمری  

 شلحه حاج حسين خسروآباد آبادان
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 فرمانده هنگ ژاندارمری 

سرهنگ   جناب  ژاندارمری  هنگ  فرمانده  از  دارد  جا 

ها و مشکالتی که  ایشان با تمام سختی   رودی هم یادی کنممخرّ

آورد  ری را با عقیدتی سیاسی به عمل می نهایت همکا  ،وجود داشت

رسید.   شهادت  به  مرصاد  عملیات  در  نهایت  در  و  و  شاد  روحش 

 یادش گرامی... 

در گردان ساحلی    ای و وارسته  مخلص   بعد از ایشان سروانِ  

حق  فرماند آمد  جو  بنام  ا  هکه  مسئول  و  اسالمی  گروهان  نجمن 

بود  شایسته،    و   پادگان  عملکرد  و  تعهد  عنوان  بخاطر    ه فرماند به 

سرگردی  به  درجه  ترفیع  از  پس  و  ساحلی  عنوان گردان  به   ،  

 .  گردید فرماندهی هنگ ژاندارمری منصوب 

الیقی بود، بعد از دفاع مقدس   ه از آن جایی که ایشان فرماند 

فرماند  به  ترتیب  و  هبه  اصفهان  ژاندارمری  هنگ    هفرماند   هنگ 

انتظامی استان خوزستان و استان    هژاندارمری قم و سپس به فرماند 

تی با درجه امیری بازنشسته گردید  قزوین منصوب شد و پس از مّد

 ..و هنوز ارتباط بسیار صمیمی ما با یکدیگر قطع نشده است.
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 عمليات ثامن االئمه 

االئمه   عملیاتزمان   سیاسی    ،ثامن  عقیدتی  مسئول 

نگ آبادان بودم، به ستاد عملیات آبادان مراجعه کردم  ژاندارمری هَ

  ، فرمانده ستاد  اما های عملیاتی معرفی کنند  تا مرا به یکی از گردان 

 زادگان موافقت نکرد.  جناب آقای مدنی

آشنایی   آبادان  شهر  و  عملیات  منطقه  با  که  جایی  آن  از 

رفتم تا راهنمای نیروها شوم. همین که وارد  داشتم، به مرکز پیام  

سه  برای  بیسیم  شدم  عملیات  درخواست مرکز  پاستوریزه  راه 

ستاد   به  را  درخواست  پیام  مرکز  و  کرد  آب  تانکر  و  آمبوالنس 

ستاد عملیات آدرس دقیق را جویا شد و من    ، عملیات منتقل کرد

ا با  منطقه را روی نقشه بررسی کردم و پشت بیسیم آدرس دقیق ر

 !  کد به ستاد عملیات دادم

به    ! ت بیسیم بودشزادگان پدر حالی بود که آقای مدنی  این

پرسید صورت   من  از  می   :رمزی  چه  آنجا  من کنید؟شما  از  و   !  

 بروم.  نزد ایشان خواست تا 

یکی    ؛ یادم هست وقتی رسیدم دو زخمی را با یک وانت آورند 

  یک تخته رسید.ن و دیگری جوان بود، یک آمبوالنس سِفرد مُ

فوری یکی از این دو زخمی را بلند کردند بگذارند روی تخت،  

گفتفرد   و  کشید  کنار  را  خودش  بگذارید   : زخمی  را   ! دیگری 
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:  خود را کنار کشید و گفتاو هم  خواستند دیگری را بگذارند،  می 

   و ببرید! را بگذارید  ایشان نه

یاد داستا افتادم که  همان جا   ها برای زخمی ن صدر اسالم 

تر است به او بدهید و وقتی  گفت دیگری تشنه   یکی آب آوردند و  

به    ، آب راتر استآب را برای زخمی دوم بردند گفت سومی تشنه 

او به شهادت رسیده   او بدهید و وقتی سراغ سومی رفتند دیدند 

اولی می وقتی برمی   !است به  گردد سراغ دومی و  بیند آن دو هم 

  ...اند شهادت رسیده

 و این گونه مجاهدان برای یکدیگر ایثار و فداکاری داشتند.
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 و تعدد مسئوليت ها موفقيت عقيدتی سياسی  

روحانی جلیل القدر و کاملی بنام حجت االسالم عبدالملکی  

عقیدتی    هاستان خوزستان؛ ریاست دایر   از اساتید حوزه و دانشگاهِ

در صورتی به عهده داشت  سیاسی ناحیه ژاندارمری خوزستان را  

داشته  توانست در مجموعه حضور  بیش از دو ساعت در روز نمی  که

 باشد. 

فعالیت حضور و    و نیاز به ط جنگی  یشرابنابراین با توجه به  

آن مجموعه    مأموریت؛ طی حکمی،  بیشتر به من سپرده  تقویت 

عقیدتی سیاسی هنگ ژاندارمری آبادان  موفقیت شعبه    اخبار.  شد 

به ایشان رسیده بود و وقتی با حکم،    ،اندازیدر همان ابتدای راه 

 .ستقبال کرد و خوشحال شد ا  بسیارخدمت ایشان رسیدم، 

راه  معاونت برای  و اندازی  و    ها  وظایف  دادن  سامان  سرو 

   !آمدمها، یک روز در میان از آبادان به اهواز می مأموریت 

ای حکمیتا  طی  مجدد  که  عقیدتی  راه ،  ن  شعبه  اندازی 

 . !..سیاسی هنگ سوسنگرد، صادر شد 

آبادان و   پس از شش ماه فعالیت و رفت و آمد بین اهواز، 

سیاسی  عقیدتی  شعبه  مسئولیت  تا  داشت  برآن  مرا  سوسنگرد، 

ای تحویل برادر عزیز و  هنگ ژاندارمری آبادان را طی صورت جلسه 

آقای میرمحمدی بدهم و برای مرخصی و سر و سامان  بزرگوارم حاج

 ..فهان و قم بزنم. ری به اصدادن به وضعیت تحصیلی خود َس
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 مأموريت جديد 

که تلفن منزل زنگ خورد، یکی   بیش از دو سه روز نگذشت

،  ارتباط برقرار کرده بود  FXاز همکاران از آبادان توسط خط تلفن  

تبریک برای    با تعجب پرسیدم:  !بعد از احوال پرسی تبریک گفت

 ؟  !چه

عقیدتی سیاسی    هریاست دایرحکم  مگر اطالع ندارید؟    :گفت

شعبه   سیاسی  عقیدتی  ریاست  و  خوزستان  ژاندارمری  ناحیه 

یدتی سیاسی شعبه آبادان برای  سوسنگرد برای شما و ریاست عق

قیدتی سیاسی شعبه اهواز برای  آقای میرمحمدی و ریاست عحاج

   شده!ها قرائت صبحگاه  ۀآقای حجازی صادر و در همحاج

به اهواز  لذا   ناحی   بازگردم مجبور شدم    هو عقیدتی سیاسی 

   !خوزستان را تحویل بگیرم و فعالیت خود را دوباره شروع کنم

یکی  ،  سرای ژاندارمریسکان در مهماناِ  پیشنهاد دادند برای

مهمان بهترین  استان  از  مسلح  نیروهای  و    ه هم   کهسراهای  وزرا 

آنجا می به  مستقر شوممسئولین کشوری  و    امّا  ، رفتند  نپذیرفتم 

   .تر استل کار برای من مناسبمح : گفتم

آهن اهواز در  یک منزل سازمانی روبروی ایستگاه راه  بنابراین

گذاشتند  برای  که  ،  اختیار  بلکه  بود  بنده  اسکان  محل  تنها  نه 

کهیا    بروند به جبهه    داشتند   مأموریت  ی که دوستان از    نیروهایی 

می  شهر  به  شخصی  کارهای  برای  که  جبهه  کسانی  یا  آمدند 
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ستند با قطار به پایان مأموریت بروند و زمانی برای استراحت خوامی 

 ؛ خیلی مناسب بود.  داشته باشند 

محل استراحت و ایستگاه خوبی برای    در حقیقت آن منزل

 رزمندگان شده بود. 

 

 
 خوزستان  ناحيه سياسی عقيدتی نيروهای صميمی نشست

 

 
 خوزستان  ناحيه سياسی عقيدتی نيروهای صميمی نشست
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 ! نفر در يک خودروی سواری  14

آقای ناطق وزیر کشور به اهواز آمده بود، در  االسالم  حجت

از رزمندگان دیدن    به خط بروم و  خواهممی   :مهمانسرا به من گفت

 کنم!  

ها و  که ممکن نیست ولی برای بازدید از تیپ   گفتم از خط 

   ...کنملشکرها هماهنگ می 

ها و لشکرها اختصاص  ایشان یک روز را برای بازدید از تیپ

تیپ   و  لشکر  چندین  از  روز  طول  در  کرد  داد.  ضمن  بازدید  و 

   د.سخنرانی با وضعیت و موقعیت آنان آشنا ش 

لشکر   نوبت  عشا  و  مغرب  نماز  موقع  با   25شب  کربال 

 فرماندهی حاج مرتضی قربانی رسید.  

از درب جلوی نمازخانه به دفتر  بعد از اقامه نماز و سخنرانی،  

ای بود که  فرماندهی رفتیم، جمعیتِ انبوهِ رزمنده در لشکر به گونه 

های محافظ و اسکورت سپاه،  و دیگر خودروی   آقای ناطقخودروی  

گردون  چراغ  و  شهربانی  حدود  کمیته،  که    خودرو  30تا    20ها 

   .متوجه ما شوند عبور کنند و  به راحتی، نتوانستند 1بودند 

همراه   پیاده  محافظان  از  بودند تعدادی  شده  از    ما  یکی  و 

خارج شد تا از   ن یشن آهو از پادگاستِسریع با خودروی اِ  محافظین 

 
اینکه سال  1 به دلیل  اس   60.  و  معموالً خودروهای محافظ  بود  ترور  کورت  ، سال 

 مسئولین زیاد بود. 
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این خودرو حرکت   برساند. همین که  ما  به  را  ورودی دیگر خود 

  یکی  به خیال اینکه زمان رفتن رسیدهخودروهای دیگر  همۀکرد، 

مهمانسرا حرکت  یعنی   ، بعدی  هماهنگ شدۀ   مقصد   یکی به سمت

 کردند.  

ما دیدیم  شدیم  خارج  فرماندهی  دفتر  از  یک  یوقتی  و  یم 

با   : سیم، حاج مرتضی قربانی گفتخودروی استیشن آهو، بدون بی

حاج و  بروید  لشکر  گفتخودروهای  ناطق  همین    :آقای  با  خیر 

ن آهو  ستیشچهارده نفر بودیم و همه سوار یک اِ  !رویمخودرو می 

 !! شدیم و تنها کسی که جایش خوب بود، فقط راننده بود

بقیه نگاه می کردند آمد،  در مهمانسرا هر خودرویی که می 

  ایشان! غیر از    شد میهر کسی پیاده    را ببینند، امّاحاج آقای ناطق    تا

ی  اهسواره  اما وقتیحتماً در خودروی بعدی است    :گفتند می با خود  

تا این که    یافتند!ایشان را نمیشدند  پیاده می خودروی بعدی هم  

  در هیچ یک از خودروها نیست! حاج آقای ناطق وزیر کشور دیدند  

به دلیل    همه نگران شدند!جنگ و ترور،    آن وضعیتدر    طبیعتاً

   ...دادبیسیم هم جواب نمی ،له زیاد صفا

بان مهمانسرا خیا  !خودروها دور زدند تا برگردند   هبنابراین هم

شد   هم  تاطی  دیدیم  رسیدیم،  راه  از  چراغ   هما  با  های خودروها 

خودروهای    ما هم سریع به همان  در حال برگشت هستند!ن  اگرد

   ..آمدیم. ،دور بزنید  دادیم که اول عالمت 
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 ب ، چهار در یموقتی جلوی ساختمان مهمانسرا متوقف شد 

نفر، نه هشت    پنجنه  !  شدند ز شد و افراد یکی یکی خارج  یشن باستِاِ

 !! نفر، نه ده نفر بلکه چهارده نفر از خودرو پیاده شدیم

دیگر   و  ژاندارمری  و  کمیته  سپاه،  فرماندهان  و  استاندار 

استانی ببرند بجای    ،مسئولین  پی  خودشان  اشتباه  به  با  ؛  اینکه 

شما چهارده نفر چطور خود را در یک خودرو    تعجب می پرسیدند:

 !... جا دادید؟

 

 های مردمی کمک

های  یگان چراکه    های مردمی مشکالتی داشت؛آوردن کمک

می کمک   عملیاتی تحویل  را    برای   مصرف  مقصد   و گرفتند  ها 

آورنده  از  آنها  دادند  اجازه نمی و    شد مشخص نمی هدایا    نیروهای 

   دیدار داشته باشند!نزدیک با رزمندگان 

  مدرسه   از  یکی   ؛ آوردند های مردمی می کیپ کمک از قم سه اِ

 از گروه بازار بودند.   آقایان برقعی و اسحاقی   ...دو تا از بازارو  فیضیه  

های مردمی سراغ ما در  یک روز با چند کامیون پر از کمک  

  : شما در جبهه خط دارید؟ گفتم  :عقیدتی سیاسی آمدند و گفتند 

   . بله : های مردمی نیاز دارید؟ گفتمکمک  :بله، گفتند 

بریم  ها و لشکرها می ی را برای تیپ دمهای مرما کمک   :گفتند 

از جبهه    بازدید اجازه  شود و  بینیم کجا و چگونه توزیع می اما نمی
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رزمندگان هم   این خواست  نداریم!و  اگر  را عملی    هشما    ، کنید ما 

اشکالی   :گفتم  ! ها را در اختیار خطوط ژاندارمری قرار دهیمکمک

و   همندارد  مهمانسرای   آنها  در  را  شب  شدند.  خوشحال  بسیار 

 ..ژاندارمری گذراندند و صبح آماده اعزام شدند.

سپهری سرهنگ  در    1جناب  ژاندارمری  خطوط  نماینده 

و   زدم  را صدا  او  بود،  ارتش  و  سپاه  بین  رابط  و  عملیاتی  قرارگاه 

کمک   :گفتم را  این  مردمی  همراههای  در خطوط    به  آقایان  این 

 زیع کنید.  ژاندارمری تو

توانند در خط تردد  بلند نمی های شاسیایشان گفت: کامیون 

ها بروید  داشته باشند! گفتم تا مقرهای پشت خط با همین کامیون

که آقایان باید ببینند    و سپس با وانت توزیع کنید و تأکید کردم 

ها را به دست  شود و خودشان کمک ای در کجا توزیع میچه وسیله 

در بازدیدی که همراه با توزیع    ؛ ند و اضافه کردمرزمندگان برسان

دهند نیازهای واقعی را به آنان نشان دهند تا در مرحله  انجام می 

 ...بعدی همان نیازها را تهیه کنند و بیاورند 

 
. جناب سرهنگ سپهری فرمانده هنگ ژاندارمری اهواز که به اتهام ثابت نشده او را  1

صبحگاه   به  منافقین  حملۀ  در  ایشان  دادند.  او  به  جدید  مسئولیت  و  برداشتند 

های منافقین انداخت و توسط چندین گلوله  ژاندارمری خود را بر روی یکی از اسلحه

 رسید. ژسه به شهادت  
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در یکی از مناطق عملیاتی بودم به من اطالع    وقتیفردا    عصرِ

و می   ؛دادند  برگشته  از خط مقدم  راآقایان  !  ببینند   خواهند شما 

استراحت و  استحمام   وی کنید یدر مهمانسرا از ایشان پذیرا : گفتم

 .  تا بیایم کنند 

تعامل ما   آنان رسیدم دیدم برخورد و نوع  با وقتی خدمت 

بسیار خوشحال بودند و تشکر کردند و   وخیلی جذاب بوده    ایشان

های مردمی آوردیم، فقط این بار  بعد از ده مرتبه که کمک  : گفتند 

رضایت داریم و خوشحالیم و  چسبید و از این بابت بسیار    نبه دلما

در    کنیم تاخطوط ژاندارمری را لیست    حقیقی  نیازهای توانستیم  

   برسیم.اسرع وقت تهیه و جهت توزیع خدمت 

ی را  های مردمروز یکبار کمک   45هر    از آن پس این گروه 

و چند    1با بیست موتور تریل   دوم هم در نوبت    .آوردند به منطقه می 

یک ماه    های مردمی مورد نیاز خطوط ژاندارمری، سرِ کامیون کمک 

 .. حاضری خود را در سیاسی عقیدتی زدند.

 

 

 
شدند  زن بر آن سوار مین و کمک آرپیجی زموتور تریل تازه باب شده بود، آرپیجی  .1

 رفتند. های عراقی میو به شکار تانک 
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 فيضيه  مدرسه روحانيون کمک با شده تهيه تريل موتورهای

 

 
 فيضيه  مدرسه روحانيون کمک با شده تهيه تريل موتورهای
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 عمليات فتح المبين  

پرداختم و  هایی که داشتم می ها، به مسئولیت بین عملیات

دادند تا  می   خبر  به سفارش خودم   دوستان  شد ه که مینزدیک حمل 

   .خود را برسانم

المبین   : خبر دادند کهروزی   فتح  آستانه عملیات  قرار    1در 

با راننده و تویوتا    60اسفند سال    25در   !گرفتیم، خودت را برسان

   . وانت به سمت پادگان دوکوهه حرکت کردیم

وانت را در انبار از وسایلی    .از دفتر اعزام برگه گرفتم و رفتم

رفت، پر کردیم و  که مورد نیاز رزمندگان بود و باید به منطقه می 

ال پری و تیشه شکن حرکت  با گرفتن آدرس تقریبی به سمت د

 .. کردیم.

در طول مسیر به یک رودخانه فصلی رسیدیم که سیل در  

ل نداشت باید از رودخانه به مسیر خود  آن جاری شده بود و چون پُ

 دادیم.  ادامه می 

خودروی سبک و سنگین ایستاده بودند،  تا پنجاه    چهلدود  ح

می  ادامه  خود  راه  به  بود  که  شکلی  هر  به  شب  باید  به  تا  دادیم 

همین   ، حرکت کردو  نخوریم. در همین موقع یک تریلی زد به آب  

اگر  طبق میزان فرورفتگی تریلی محاسبه کردم  که وسط آب رسید  

 
 ی دهلران و دشت عباس . غرب اندیمشک و دزفوق در منطقه1
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چهار    :تمف گ  گیرد، به رانندهدر آب قرار می   ماشین  ما برویم تا رکاب

چرخ را قفل کن و بشین این طرف و خودم پشت فرمان نشستم و  

بدون مک و  نواخت  به صورت یک  به دل رودخانه    ثبا دنده یک 

   !زدیم و از آن طرف باال آمدیم 

برگشتم دیدم پس از رد شدن ما ،  رسیدیموقتی آن طرف  

سر    همه پشت  از  آرام  آرام  شده،  متوقف  ما  مقابل    و خودروهای 

تا خود را آن طرف رودخانه برسانند و به مسیر خود    کردند   حرکت

 .. ادامه دهند.

غروب آفتاب به دال پری و سپس به تیشه شکن رسیدیم.  

مالقات   آباد  نجف  جهاد  مقر  در  را  حجتی  شهید  و  پارسا  شهید 

ببریم، چون  ند شب را بمانید تا صبح شما را  کردیم و ایشان گفت

هی، خداحافظی کردیم و با راهنمایی بار داشتیم با تشکر و عذرخوا

 حرکت کردیم.   14به سمت مقر لشگر  عزیزآن دو 

در مقر با راهنمایی هم محلی و دوست قدیمی، سردار غالم  

حسین هاشمی وسایل را تحویل دادیم و خود را به گردان شهید  

 حبیب الهی که آقایان علی محمدی و ایوبی بودند رساندیم.  

صبح روز بعد راننده با خودرو برگشت و من برای حمله در  

 .. گردان ماندم.

جا هر  نداشتم  چ  یی تمایل  می بروم،  محصور  و  ون  شدم 

رسد و الزم و ضروری است،  گذاشتند کارهایی که به ذهنم می نمی



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

137 

 

اینکه  همان گردان ماندم تا    دردوستان    کنارِبنابراین    ! انجام دهم

  .فرا رسید  61شب سال تحویل 

انی جمع  بنیروها در بیا  ه هم  ،عصر آن روز آماده باش دادند 

ردانی پور نیروها را توجیه  شدند. شهید حاج حسین خرازی و شهید  

نماز مغرب و عشا نیروها برای حمله حرکت    ه کردند و بعد از اقام 

 .. کردند.

 

 شب عمليات

برگشتند و    نیروها   آن شب به دالیلی حمله صورت نگرفت و 

 برای حمله آماده شدیم.   فردا شب مجدداً

ماه قمری هوا   اواخر  و بخاطر  راه بود مسیر در کنار یک آب 

   .دروشن نبو 

  به نفر آخر گردان  یک سر را  را به نفر اول و  یک طنابسر  

داده بودند تا نیروها متفرق نشوند، اما از آن جایی که در بعضی از  

ایجاد  سیالبمسیرها   زمین  در  فررفتگی  ناهموار  کرده  ،  مسیر  و 

خوردند و طناب  زمین می   ناخواسته نیروها در دل تاریکی    ، شده بود 

می  خارج  دستشان  با  از  و  می نفر  شد  فاصله  و  جلویی،  گرفتند 

و    ترهای احتمال گُم شدنشان زیاد بود و این برای جوان  کم سنّ 

 . شد می مقداری سبب تضعیف روحیه    ند جنگ نداشت  ۀکه تجرب   سال
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که    آن  در    منبا  نداشتم  آگاهی  مسیر  به وضعیت  نسبت 

   "!مواظب باش نیوفتی" ه ایستادم و با جملمیها همان فرورفتگی 

کردم و در پایان سریع خود را به جلوی  می  هدایترا  نیروها

با همان روش  ایستادم  رساندم و در فرورفتگی بعدی می ردان می گُ

از شهید ایوبی و    ، بود  ناهموار . مسیر طوالنی و  کردمافراد را رد می 

   چند نفر دیگر کمک خواستم. 

برای    که این  شدمبا راهنما آشنا    یوه آرام آرامطیِ همین ش 

واقع  ثر  ؤخیلی معبور دادن نیروها  سالمت  و به  طی کردن مسیر  

 .. .شد 

 

 گردان از هم پاشيد 

تا   ادامه داشت  از رودخانه رد    کلاین حرکت  .  شودگردان 

نیروها وارد رودخانه شدند و وقتی آن طرف خارج شدند به دلیل  

و هر دسته از یک سمت خارج  همدیگر را گم کردند    ،وجود نیزار 

 و گردان از هم پاشید.  شد 

نفر را جمع کنیم و    80با صدا زدنِ نیروها، توانستیم حدود  

بیسیم  بود که  را رها  این در حالی  بیسیم  به دلیل خستگی،  چی 

بیسیم    .بودکرده   تا  را  سریع  خواستم  راهنما  از  و    طیبرداشتم 

وقتی ایشان با فرمانده    ، با فرمانده گردان چاره اندیشی کند   یتماس 

  !گردان تماس گرفت، فهمیدیم نیروها سه قسمت شدند 
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رسام   تیر  زدن  با  گروه  هر  دادم  پیشنهاد  راهنما  هوایی  به 

نشان دهد  را  بیو    موضع خود  گروهی  به سمت  در  همه  که  ایند 

 مسیر اصلی قرار دارد تا گردان در یک نقطه جمع شود.  

در   گردان  فرمانده  با  بیسیم  وسیله  به  مرا  پیشنهاد  راهنما 

 ! همه به سمت من بیایند  :گفت  اما ایشان  ،میان گذاشت

به راهنما گفتم این نظر در صورتی درست است که موضع  

اگر او از مسیر اصلی منحرف    امافرمانده گردان در مسیر اصلی باشد  

شما قبول کن تا با شلیک تیر رسام    ،شده باشد؛ کار درستی نیست

بگیریم به کدام  بعد تصمیم    دارد تا ببینیم مواضع سه گروه کجا قرار  

 .  سمت برویم..

با گروه  و    هر  کردند  شلیک  را  خود  رسام  تیر  قبلی  اعالم 

اند و تنها ما  مشخص شد آن دو گروه از مسیر اصلی منحرف شده 

 با کمک راهنما در مسیر اصلی قرار داریم.  

با فرمانده گردان صحبت کرد و گفت شما و گروه سوم  مجدد  

فرمانده    . باز هم و باید به طرف ما بیایید   شدید از مسیر منحرف  

   !ذیرفتگردان نپ

پرسیدم راهنما  قرار    : از  اصلی  مسیر  در  ما  که  داری  یقین 

از مسیر منحرف شده  من    :اند؟ راهنما گفتداریم و آن دو گروه 

بیش از بیست بار، در روز و شب، این منطقه را وارسی کردم و شک  

 ندارم.  
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گوشی بیسیم را برداشتم و خودم را به فرمانده معرفی کردم  

به   توجه  با  گفتم  رو  دست  نظر  کف  مثل  را  منطقه  که  اهنما 

 . و ایشان نپذیرفت شناسد؛ یا همه به سمت ما بیایید می 

ای که تیر رسام  حداقل همه به سمت وسط سه نقطه   گفتم 

زده شد حرکت کنیم در غیر این صورت ما با کمک راهنما راه خود  

 ها برسیم! دهیم تا به خط عراقی را ادامه می 

فرمانده  می   وقتی  صحبت  محکم  طور  این  او  با  کنم  دید 

ما   به  از یک ساعت  ما حرکت کردند و پس  به سمت  و  پذیرفت 

روی ادامه دادیم تا به پادگان عین خوش  رسیدند و همه به پیاده 

رسیدیم و پس از درگیری یک ساعته، پادگان عین خوش به تصرف  

 .. رزمندگان اسالم درآمد.
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 شهيد شاملو  

وسط پادگان در حال حرکت بودم که راننده مرا صدا زد و  

حاج  این گفت  صفرزاده  می آقا  چه  عزیزاهلل جا  دیدم    شاملو  کنید؟ 

بیا باال و من هم    :گشتم، گفتاست، گفتم دنبال شما می  1حسنی

لشکر    106های  توپ   ه قبض  هخدا خواسته سوار شدم. او فرماند از  

 بود.  

توپ  روی    106های  قبضه  جابجایی  در  عمل  سرعت  برای 

ها حرکت  شاملو برای سرکشی به قبضه برادر  .شودجیپ نصب می 

رسیدیم دیدم دو گلوله    106های وقتی به یکی از قبضه توپ  ،کرد

هرچه    :گفت  او نیست؟    برایشان کمبیشتر ندارد، گفتم دو گلوله  

  تا  هر چند   :گلوله بخواهند در اختیارشان هست، گفتم کجا؟ گفت

  !دارند الزم باشد زیر هر پل در جاده قرار دارد و برمی 

و  ذ از   ایشانکاوت  و    زیرکی  داشتم  به  خبر  جا    چشماین 

در خودروی جیپ نگهداری   را  106های  دیدم، چرا که گلوله توپ 

کرد تا از خطر انفجار در امان باشند، در کنار خودروی جیپ  نمی
 

صدر او را  دار ژاندارمری بود که در دوران بنی. عزیزاهلل شهید شاملو حسنی، درجه1

های شمالی به اهواز تبعید کرده بودند. ایشان رزمنده چابک و پر تحرک، با  استان از 

انگیزه، با همّت، متدیّن و انقالبی بود. به همین دلیل در ژاندارمری اهواز نگنجید و  

هایی  یل ویژگیامام حسین به سختی مأموریت گرفت و به دل  14برای حضور در لشکر  

 لشکر امام حسین را به او واگذار کردند.    106واحد    که داشت، فرماندهی گردان زرهی
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کرد تا سرعت عمل برای جابجایی را از دست ندهند،  نگهداری نمی

نیروها زمان را از دست  گذاشت تا در مواقع نیاز  در انبار و زاغه نمی 

جاسازی کرده    ، های جادهرا در زیر پل   106های  ، گلوله توپ د ندهن

هایی که ارتفاع آن کمتر از یک متر بود تا از دید  هم پلآن   ،بود

این  و همه  باشد  امان  در  احتمالی  از  رهگذر  و  ذها حکایت  کاوت 

 داشت.  ایشانلیاقت 

    

 
 شهيد عزيزاهلل شاملو حسنی 

 

 



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

143 

 

 ! سياهی دشمن

عملیات   دوم  کوه روز  روی  نقطه  بود،  سر، چند  پشت  های 

ها عراقی نیستند؟ این   :گفتم  شاملو  برادر   شد، بهسیاهی دیده می 

شوند، به  ها کم و زیاد می این سیاهی  :گفتم  .دونمبعید می   :گفت

شاید عراقی    : ما که اونجا نیرو نداریم! گفتم  :! گفتهستند نظرم نیرو  

به سمت دشت  . سوار ماشین شدیم و  ..بریم ببینیم  :باشند! گفت

 سه چهار کیلومتر که رفتیم   حرکت کردیم، 

ها عراقی هستند، شاید بیش از پانصد این سیاهی   ، دیدیم بله

اگر با یک ماشین و دو عدد اسلحه برویم جلو خطرناک    ! نفر بودند 

 .  کنیماست، برگشتیم تا برای دفع خطر آنان فکری 

 آمد! می که    بود تانک و نفربر    همبرگشت     مسیرسمت شرقِ

شاملو    برادر  !نزدیک شدیم پرچم عراق نمایان شد هم که  به آنها  

پشت سر    :و گفت  زد بیسیم    ، فرمانده لشکر  ،حاج حسین  بهسریع  

طرف جاده در سمت شرق به غرب، بیش از صد ،  گردان ابوشهاب

دشت   در  عراق  پرچم  با  نفربر  و  میتانک  روی    کنند حرکت  و 

و تا غافلگیر نشدیم    کردند تجمع    عراقینیروهای    هم،  قبهای عکوه 

 .. .کنیم!باید فکری  

پور به  های الزم صورت گرفت، شهید ردانی سریع هماهنگی

های  های روی کوه ی عنوان معاون لشکر مسئولیت درگیری با عراق

ها و نفربرها در دشت  عقب را به عهده گرفت و برای دفع خطر تانک 
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رای خود  دستور گرفتند که گِ  ،هاها و توپپشت سر، تمام خمپاره 

 را بر روی دشت تنظیم و شلیک کنند.  

من هم کنار پل رودخانه رفتم با بکارگیری دو سه بسیجی  

ها که  قیعرا120و    81دو قبضه خمپاره    ،که در آن حوالی بودند 

ره را  شلیک    ا آن  به  شروع  و  تنظیم  دشت  روی  بر  بودند؛  کرده 

 کردیم. 

خود را به منطقه رساندم،    !دشت را آتش و دود فرا گرفت

، سریع جلوی  هستند در حال فرار  شان  ها به سمت خط دیدم عراقی 

دیگران مرا   .بله  :گفت  ؟ بیسیم دارید   : یک ماشین را گرفتم و گفتم

بیسیم را روی رمز شاملو تنظیم کردم و به او  شناختند؛ سریع نمی

ها و نفربرها در پشت نیروها، به سمت عراق در  نفرات تانک   : گفتم

غافل  تا  دهید  خبر  نیروها  به  حرکتند،  وحال  نشوند  بشود    گیر 

   ! ها را اسیر کردعراقی

شاملو از طریق مرکز پیام توحید، موضوع را به اطالع  برادر

 های مشرف بر دشت رساند. ه گردانلشکر و فرماند  هفرماند 

ها عراقی را اسیر  ساعتی نگذشت، دیدم هر چند بسیجی ده 

  !روی جاده پر از اسیر شد  !آورند عقب می ه کرده و به سمت جاد

رسید و برای  کامیون بود که با هماهنگی مرکز پیام، از راه می 

برای بردن  کرد و یک اکیپ هم  سرا از منطقه آنها را سوار می تخلیه اُ

 .. تانک و نفربرهای سالم به مکان امن، به منطقه اعزام شد.
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 چه استراحتی! 

خوش یک تپه بود که دو طرف آن  در ورودی پادگان عین 

سفالت شده بود، پس از سه شبانه روز عملیات، روی  آچین و  سنگ

پرداختیم،  آ استراحت  به  خودرو  کنار  در  و  از  برادر سفالت  شاملو 

 هوش شد.  خستگی، بی خوابی و شدت بی

درآمد: بیسیم  پادگان    صدای  نزدیک  گیرندگان  کدام 

خوش هستند؟ من سریع با اعالم کد، پاسخ دادم، مرکز پیام  عین

اعالم کرد تعدادی خودرو به سمت پادگان در حرکت است آمادگی  

 گیر نشوید!  داشته باشید که اگر عراقی هستند، غافل

نگاه  اطراف  به  تاریکی شب  کردم دیدم، دو خودرو    در دل 

شود و همه هم  پارک است و جمع نفرات چهار پنج نفر بیشتر نمی 

  !اند بجای خواب غش کرده 

شاملو را برداشتم و مسلح کردم  برادر  اسلحه خودم و اسلحه 

 و کنار ورودی پادگان موضع گرفتم.  

عراق اگر  گفتم  خودم  شدند   ی با  رد  پادگان  در  از  و  بودند 

دهم و اگر خواستند داخل شوند، باید ف قرار می تایرهایشان را هد 

   !صبر کنم تا پیاده شوند و بعد دست بکار شوم

دقیقه  در  چند  و  شدند  نزدیک  کامیون  چند  گذشت  ای 

  ه یه به دور گردن داشت به رانند ف پادگان ایستادند، یکی از آنها که چ
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گفت: اینجا که کسی نیست! تا این جمله را شنیدم،    غل دستشب

چکار دارید؟ معلوم    :نزدیک رفتم و گفتم  ،نیستند   یفهمیدم عراق

بودند  آمده  مأموریتی  برای  جهاد  سوی  از  آنان    ،شد  حضور  اما 

 هماهنگ نشده بود.  

در خودروهای    :ها را کنار تپه هدایت کردم و گفتمکامیون 

مرکز   تا  کنید  استراحت  بالفاصله  خود  و  کند  هماهنگی  با جهاد 

د دقیقه مرکز پیام داد که  مرکز را در جریان گذاشتم. پس از چن

 د. یولشان بیائمن پارک کنند تا صبح مسیک جای اَ ها کامیون 

   

 ورودی پادگان قرارگاه پشتيبانی شد 

ها بزنیم،  سری به قبضه   :گفت  برادر شاملو بعد از نماز صبح  

مانم،  ها میروشن شدن تکلیف این کامیون   تا ید من  وشما بر  : گفتم

تانک آب، وارد    ی یکی آمبوالنس و دیگر  ؛در همان حال دو خودرو

  مقصد برای    :از آنها سؤال کردم  ایستادند پادگان شدند، همین که  

   ما را برای خط فرستادند. د:دادن پاسخ؟ آمدید خاصی 

جای مشخصی ندارند   دیدم خط بسیار گسترده است و اینها

آرام آرام دو    ..ها با فاصله پارک کنید.کنار کامیون   : گفتم  ! بروند   که 

  وقه و تانکر آب آمدند و آنها را به همان شکل نگه ذ سه خوردروی آ

به فرماندهی   :شاملو از راه رسید، به او گفتم  برادرداشتم تا این که  

بوالنس، هم  و فرماندهان گردان خبر بده که ورودی پادگان هم آم
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آ  ماشین  و هم  آب  خواهند ، هرکدام هر چه میهست  وقه ذتانکر 

به مرکز هم بگو خودروهای کمکی را به ورودی پادگان    . خبر دهند 

 هدایت کنند.  

کرد و همین که خواست برود    گ شاملو هر دو را هماهن  برادر

چه    : گفتم خط  کدام  بفهمم  چطور  بیسیم  بدون  من  برادر 

ها را به من بدهی و ایشان پذیرفت  سیماز بیخواهد؟ باید یکی می 

 .. و بیسیم روی فرکانس مرکز را به من داد و رفت.

می  را  نیاز  مکالمات  چه  هر  به  از خط،  قسمت  هر  شنیدم، 

فرستادم و با کد برادر شاملو  می شان  داشت و پیش ما بود، سریع برای

 . د نرا به پادگان بفرست مورد همان که   اطالع می دادمبه مرکز 

تجمّ  محل  به  تپه  کنار  آرام  آرام  و  گذشت  ع  ساعتی 

 خوردروهای کمکی تبدیل شد که با فاصله به فرمان ایستاده بودند. 

حسین    حاج  که  این  از  تا  یکی  در  لشکر  فرمانده  خرازی 

و    بیند ها که فشار دشمن روی آن زیاد بود؛ برادر شاملو را میخط 

پرسد:   می  تعجب  به  با  پادگان  در  یا  شما  مشغولی  پشتیبانی 

کند که یکی از برادران روحانی  قضیه را تعریف می   ایشان  !جایی؟این

 و این کارها را انجام می دهد...  با بیسیم من در پادگان مستقر است  

با   که   کند به مرکز، سفارش می من  ضمن معرفی    هم   فرمانده 

ز  ارا    هامرکز هم مسئولین پشتیبانی   داشته باشند.همکاری    بنده

خودروهای آذوقه و    و ها و تانکرهای آب ترابری گرفته تا آمبوالنس 
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و  موارد به پادگان توجیح کرد  گسیل    برایها  دیگر وسیله   وات  مهمّ

بسیار کوتاه شد چرا که    رسانی به خطوط جبهه  مسیر برای کمک

دلیل   به  موقع  آن  بودن مکانتا  استقرار، خودروهای    نا مشخص 

ط  طوکردند تا به خ ر طوالنی را طی می کمکی و امدادی باید مسی

دیگر دیر شده    ،رسیدند برسند و در بعضی از مواقع، وقتی می جبهه  

و  رسید  اندازی آن محل، مسیر به کمتر از یک دهم  با راه   ! امّابود

 .. رسیدند.همه برای انجام مأموریت، به موقع به مقصد می 

کردند تصورشان  وقتی آمبوالنسی را درخواست می   استیادم  

کشد و وقتی  این بود آمبوالنس تا برسد بیش از نیم ساعت طول می 

این مطلب را چند   !کردند رسید تعجب می ای به خط می چند دقیقه 

   .گشتند گفتند راننده آمبوالنس که برمی 

غروب  نزدیک  برایهم  های  مرکز  از  حسین  درست   حاج 

ایر بزرگ کرد و من سریع به راننده  تخواست چند  آتش در    کردن 

یکی از وانت بارها که ماشینش خالی بود گفتم در سطح پادگان  

و ایشان با دونفر دیگر حرکت کردند و    و تایر بزرگ پیدا کنبگرد  

ایر بزرگ آوردند، موقعیت حاج حسین را به  تبعد از ده دقیقه چند  

سریع  ،  راه را بلد نیستم  : گفت  تا به سمت او برود امّا نشان دادم    وا

کردیم حرکت  و  شدم  او  خودروی  حسین    به وقتی    ، سوار  حاج 

من تازه درخواست کردم و شما  ت:  تعجب کرد و گفایشان  رسیدیم،  

ما تا درخواست شما را شنیدیم   : گفتم  !چگونه با این سرعت آوردید؟
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ز  ایشان با این که ا  .پادگان را جمع کردیم و آوردیم  داخلایرهای  ت

   ...ه بودتعجب کرد  پشتیبانی خبر داشت باز همفعالیت 

 

 
 راداری فتح شده در عمليات فتح المبين  5و  4بازديد از سايت 

 

 
 رضا تمنايی حجج اسالم باقر حجازی و غالم
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تپه به مرکز پشتیبانی خطوط تبدیل    کنارِ  به همین ترتیب

از    پشتیبانییکی و دو نفر به عنوان فرمانده قرارگاه    روز بعد و   شد 

آمدند  لشکر  را    و   آنجا مستقر شدند   و   ستاد  تحویل  محل  آنها  به 

 . ..و برای فعالیت دیگری، با برادر شاملو همراه شدم دادم 

این برای من یک اصل بود که وقتی به لطف خدا، مقدمات 

مدند؛ کار را واگذار  آآن می   ادامه شد و دیگران برای  کاری فراهم می 

م برای فعالیت بعدی، میدان قبلی  ستتوانمی از این که  کردم و  می 

 کردم. کنم، خداوند را شکر می را ترک  

 

 س  المقدّجی به هواپيما در عمليات بيت شليک آرپی

بیت  الی  شروع شد،  1361اردیبهشت    10المقدس  عملیات 

عملیات   محورهای  صبح  از  یکی  عراقی  در  هواپیماهای  عملیاتی، 

 .ند رزمندگان را گرفته بود توان

عراق  هواپیمای  چند  بار  یک  دقیقه  ده  پایین   یهر  از 

 زخمی شدند.   نیروهابسیاری از  و    بسترزمندگان را به مسلسل می 

ها گفتم باید کاری کنی، گفت بخاطر  زن جیبه یکی از آرپی

 ود عمودی به هواپیما شلیک کرد!  ش جی، نمی آتش پشت آرپی

به او گفتم برای این   ، یک ساختمان مخروبه نزدیکمان بود

روی این ساختمان برو و    ، جی در امان باشیکه از آتش پشت آرپی
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جی به پشت  تا آتش آرپی  و عمودی شلیک کن   سقف بایستۀ  لب

 .  دساختمان روی زمین برو

شلیک    زن جیآرپی با  و  کرد  را  کار  به  چند  همین  گلوله 

 ...و دیگر خبری از آنها نبود مانع ادامه بمباران شد  ،هاهواپیما

 

 
 

 قبضه ضد هوايی و حجت االسالم علی محمد طالب
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 کنارگذر، بهداری شد

چند زخمی    با دیدنیکی از محورهای عملیاتی،    رِدر کنارگذ 

که در وانت  را  اتی  پیاده شدم، تمام مهمّ  از خودروتوقف کردم و  

ها را  کنارگذر گذاشتیم تا زخمی دوستان در همراه داشتم با کمک 

 های صحرایی سوار خودرو کنیم.  برای بردن به بیمارستان

رسید،   راه  از  آمبوالنس  دو  شدیم،  بکار  دست  که  همین 

یک مرتبه فکری به سرم زد، به    .ها را سوار آمبوالنس کردیمزخمی

های  ها بگردید و پتو و کمکنگر عراقیهمراهانم گفتم بروید و در س 

 اولیه بیاورید!  

های اولیه و لوازم مورد نیاز  همه رفتند و انبوهی پتو و کمک

آوردند، همه را در زمین صاف کنار گذر مستقر کردیم و هر زخمی  

می  وانت  با  یا  پیاده  منتظرآمد  که  آمبوالنس  و  به  بود  رسیدن   ،

 ..پرداختیم.می اش مداوای اولیه

از    بود،  خمیزیکی  عراقی  دوم  سرهنگ  آوردند،  که  هایی 

د نبود؛ به  حا  خیلیبا آن که جراحتش    ،گلوله به رانش خورده بود 

  !رسید نگران استنظر می 

.  بودصبح عملیات این نگرانی برای یک افسر عراقی طبیعی  

زیاد خود را    ای نگذشت که دو سه رزمنده با عصبانیتِچند دقیقه 

علت نگرانی او معلوم شد،    د!اسلحه کشیدنش  د و به رویبه او رساندن

خود را به برادران رزمنده رساندم تا جلوی هرگونه اتفاق ناگواری  
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را بگیرم. معلوم نبود بینشان چه اتفاقی افتاده بود، خیلی عصبانی  

  !شدند بودند و به هیچ وجه منصرف نمی

ب ایشان  آنها گفتم  توجه به درجه به  زنده ای که  ا  اش دارد؛ 

به هرصورت برادران    ! خورد تا این که کشته شوددرد می ه  ب  بیشتر

منصرف کردم و گفتم برای مداوا    اسیر عراقیرزمنده را از کشتن  

 او را سوار آمبوالنس کنند.  

متوجه شد که می  و  تا  کنند  آمبوالنس  سوار  را  او  خواهند 

با   ،ما بماند جانش شروع به التماس کرد که پیش    از ترِس   ،ببرند 

 ..بگذارید بماند. :توجه به این که جراحتش حاد نبود گفتم

جابجایی   و  تجمع  استقرار،  محل  به  آنجا  نگذشت،  ساعتی 

 م کار صورت گرفت.  یها تقسبین آمبوالنس !مجروحین تبدیل شد 

عملیاآمبوالنس  عمد تهای  که  ترکش    هی  و  گلوله  با  آنها 

عم محور  داخل  از  بودند  دیده  زخمی  لیاآسیب  و  می ت  آوردند 

تجمّآمبوالنس  محل  از  را  مجروحین  جدیدتر،  و  نو  به  های  ع 

می بیمارستان منتقل  صحرایی  اجازه    ند کردهای  کدام  هیچ  به  و 

 دادیم.  ورود به محدوده دیگری نمی 

کم کم محل استقرار مجروحین، با امکانات و تجهیزات بیشتر  

روش تحویل،    نمشخص شد مجهز شد و با آمدن نیروهای کمکی و  

مداوایِ سرپایی و اعزام، آن محل به یک قرارگاه تبدیل شد و در  

 آن محور عملیاتی جا افتاد.  



دفاع مقدس:  چهارمفصل    جامانده   

 

154 

 

 

همکاری چند یکی از افرادی که در  مسئولیت قرارگاه را به  

کم  که کم   به همه نیروهاییو    سپردمخوب درخشیده بود    ساعته

روش اجرا ، سفارش کردم نظم کار و  ند برای کمک به ما ملحق شد 

  .باهم همکاری داشته باشند و د نرا حفظ کن

با سرهنگ مجروح عراقی عازم اهواز شدم. در بین راه،    سپس

سرا گفتم  او از لشکرش گفت و من از برخورد جمهوری اسالمی با اُ

ما    :به افسر شیفت ناحیه گفتم  ، تا به ستاد رسیدیم، دیر وقت بود

افسر بدی نباشد    این اسیر  رسد صبح تا اآلن با هم بودیم، به نظر می 

  در حالی  و سفارش او را بکنید. این  د ی به کمپ اسرا تحویل ده  او را

از من جدا نشود، گفتم باید به منطقه برگردم    ترار داش صاو ا  که

 ..نگران نباش. و  کردم هم را   تو سفارش 

دیر وقت بود شب را در اهواز ماندم و صبح   به دلیل اینکه

عملیاتی، سری به عقیدتی سیاسی  همنطق   قبل از حرکت به سمت

 زدم.  

زد،   زنگ  ژاندارمری  از  تلفن  سیاسی  عقیدتی  رئیس  دفتر 

رباسچی با شما کار دارد، تلفن را  کجناب آقای    :گفت  ،تهران بود

و   کردند  ناحیه    ایشانوصل  سیاسی  عقیدتی  رئیس  تو  گفت: 

یا رزمنده؟ گفتم تا رزمنده بمانم  :خوزستان هستی    !رئیس شدم 
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رئیس شوم! مگر چه شده است؟ گفت: خبر اسیر    کهرزمنده نشدم  

 ...گرفتن شما، آن هم یک سرهنگ عراقی، در مرکز پیچیده

 1دو  ۀ از شبک  ی کهفیلمبردار   پاکی   با  سپس از من خواست

حمیدیه    هحمل  و از مناطق مهم آزاد شده    مراهی کنم تاد هفرستمی 

و   کنند  فیلمبرداری  هویزه  مورد  و  آزاد شد در  مقرهای  از    ه یکی 

تا در اخبار کانال دو پخش    مداشته باش ای  مصاحبهبا آنها  ژاندارمری  

 شود.

 

 پل شناور 

رودخانه کارون شبانه پل شناور    بر رویای  بنا بود در نقطه 

بزنند، راهی آن نقطه شدم، دیدم به دلیل فرصت کم و مد زیاد آب،  

و  شده رودخانه متصل  یک سمت پل به بازوهای ثابت زمینی کنار

سمت دیگر به بازوهای ثابت زمینی کنار رودخانه متصل نشده است  

از آن  کابل و  به پل  جایی که  بودند؛کهای متصل  کار    شیده شده 

ی پیاده سازی پل به قرارگاه رفته  گرده خورده بود و فرمانده دسته

 بود تا کسب تکلیف کند. 

از   بعد  و  را جویا شدم  پل موضوع  کنار  در  مستقر  افسر  از 

توضیح به او گفتم اگر همکاری کند؛ پل را در بازوهای ثابت زمینی  

 
. ایشان ضمن مسئولیت رئیس عقیدتی سیاسی ژاندارمری کشور، نماینده حضرت  1

 امام در کانال دوی سیما هم بود.
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ز بیست  شود! ما دیشب بیش اگفت مگر می   ه قرار دهیم و او ناباوران

توانید  نفر نتوانستیم این کار را انجام دهیم شما یک تنه چکار می

پرسم به این دلیل است که شما اآلن بکنید گفتم این که از شما می

خواهم خودسر کاری نکرده باشم و اگر شما همکاری مسئولی، می 

است. شدنی  کار  این  ه  کنی  زیاد  به  گفتگوی  از  پس  صورت  ر 

 پذیرفت.

هایی که آن اطراف بودند، صحبت کردم و  ن تریلی با رانندگا 

ها خواستم تا با سیم بکسل تریلی خود، پل شناور را به سمت  از آن 

 د.  نکنار رودخانه به بکش

ها پرسید چند متر  ابتدا کسی نپذیرفت تا این که یکی از آن 

قبول کرد، پشت   او  و  متر،  نیم  از  و من گفتم کمتر  بکشیم  باید 

دخانه قرار گرفت، پنل پل دو بازوی راست و چپ  تریلی به سمت رو 

داشت که باید به وسیله دو لوال، به دو بازوی ثابت زمینی متصل  

شود و آن افسر دو لوال را آماده کرد و راننده با دو سیم بکسل از  

دو طرف تریلی به دو طرف پنل پل متصل کرد و تریلی را به آرامی  

 حرکت داد.  

کرد تا دو بازوی راست و  ت می تریلی سانت به سانت حرک

دو طرف با    چپ پل با دو بازوی ثابت زمینی چفت شد، وقتی این 

ترتیب   این  به  و  دادیم  قرار  بازوها  در  را  لوالها  شدند،  هم چفت 

 استقرار پل کامل شد.  
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از فرمانده  هنگام  این  نگاه    در  پل  به  متحیر  و  رسید  راه 

چه کسی است و من    کرد، از افسر جانشین خود پرسید این کار می 

که در حال سوار شدن بودم به راننده تریلی اشاره کردم و گفتم از  

 ایشان تشکر کنید. 

 

 عمليات پس از عمليات 

ی پیروزمندانه دفاع مقدس سپری  هاآری این چنین عملیات

جام زهر  های ایجاد شده،  بر اساس ضرورتکه امام    نیتا اشد  می 

من در گمرک خرمشهر    را قبول کرد و  598و قطع نامه    د یرا نوش 

گفت    شانیو ا  کردند ی م  ه یبودم، همه گر  یدر کنار حاج احمد کاظم

پس   ،ستی ن  ه آن چه امام انجام داد  یبه سخت   مینیبی آن چه ما م

 . میو گوش به فرمان باش  م یکن  شهیپ صبر د یبا
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 جا مانده

 نی حاج حس  د یبر سر مزار شه  یبا سردار حاج احمد کاظم

شهدا  یخراز گلستان  م  یدر  فاتحه  قطرات  میخواند ی اصفهان   ،

رزمانش رفته بودند  از این که همه هم اش جاری بود و  اشک بر گونه 

او ج را گرفته و و  بود، بغض گلویش  مانده  بریده زیر لب    ا  بریده 

می  می»کرد:  زمزمه  ما  نوبت  می کی  خدا  به  ..«  داند.شود  او  اما 

 ایم. "جا مانده "آرزویش رسید و در حقیقت ما 
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 در پايان الزم است به يک نکته مهم اشاره کنم 

پد  تأکید  و  توصیه  اساس  بین بر  دفاع مقدس،  رم در طول 

بر ادامه تحصیل بود و    تالشم داد؛  ها که فرصتی دست می عملیات

به صورت   لشکر  یا  تیپ  تا در یک  مستقر    مداوم این سبب شده 

ای که با  و دائم در حال تردد بین قم و جبهه باشم، به گونه   نباشم

در  آمدم و با عنایت الهی،  ع دوستان قبل از عملیات از قم می اطال

فعالیت و اقدامات   ،االترین سطحداد در بهر موقعیتی که دست می 

م و بعد از عملیات برای ادامه تحصیل  داد می مؤثر و مفید را انجام  

)غیر از دو سال اول که   ؛گشتم و این سبب شده بود تابه قم بازمی 

عملیاتی    یهادر برابر عمل انجام شده قرار گرفتم( نتوانم در یگان 

فرماندهان هم  مشخصی  مسئولیت بالطبع  و  توانستند نمی   بگیرم 

مسئولیت  ؛  کنند و این بسیار طبیعی بودباز  روی حضور بنده حساب  

د و در  نرا به کسانی دهند که در عملیات و غیر عملیات حضور دار 

موقعیت یشرا و  بین دو عملیات، صالحیتط  را در  های  های الزم 

 . دهند میاز خود بروز   ،یگان
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م  کشور   ردم وهدفم این بود که برای م  ،در تمام مسیر زندگی

در مواقع ضروری  و این روحیه مرا    و دینم مفید باشم  و برای انقالب 

ای از کودکی  یک نیروی مؤثر و کاربردی برای هر مقطع و صحنهبه  

کرد تبدیل  امروز  به  و  تا  است  رضایت   داشتمسعی  ه  که  عملی 

از این شیوه    هرچند دیده نشود انجام دهم، وباشد؛  خداوند در آن  

 . افتخار می کنم هستم و به آنراضی 

داسته باشم از همسر    یاژه یو تشکر و  ر یتقد   انیجا دارد در پا

و در تمام    هستند  ت یاز خانواده روحان ز یو بزرگوارم که خود ن زیعز

نداشته و چه هنگام    غ یدر  یتالش   چیها در کنار بنده از ه سال  نیا

در   بنده  حضور  فرزندان  عدم  همه  تربیت  در  حضور  زمان  چه  و 

  ی دست از تالش بر نداشته و باعث دلگرم  نکنار م  ی فرهنگ   یکارها

برا  نجانبیا خداوند  از  هست  و  عاقبت   یسالمت  شانیا  یبوده  و 

 خواستارم یریبخ

افتخار این خداوند منان را شاکرم که در مقطعی از تاریخ پر 

مرز و بوم متولد شدم و خداوند متعال عشق سید و ساالر شهیدان 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس  ،  السّالم علیهبداهلل الحسینحضرت اباع

 د که با این عشق عاقبت بخیر شوم... م کرد. امیرا روزیَ 
آمین یا رب العالمین... 
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 تدريس، فعاليت و مسئوليت سوابق 
 

 تدريس 
 قبل از انقالب  ،آموزش عقیدتی برای جوانان محل •

 قبل از انقالب  ،تدریس روش مبارزه برای جوانان محل •

 59بسیج سال  یآموزش نظامی برای اعضا •

 برای نیروهای حزب اهلل آموزش عقیدتی در پادگان جنتا بعلبک در لبنان •

 دبیران آموزش و پرورش خرم آباد تدریس در دوره آموزش ضمن خدمت  •

 تدریس در مرکز آموزش پایگاه هشتم شکاری •

 تدریس دروس معارف در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  •

 تدریس دروس معارف در مرکز آموزش بهداری اصفهان  •

 تدریس در حوزه علمیه شهرکرد •

 تدریس دروس معارف در دانشکده افسری •

 تدریس دروس معارف در دانشکده پرواز •

 ریس دروس معارف در دانشکده علوم وفنون نیروی هوائیتد •

 تدریس دروس حوزوی در مؤسسه بالغ  •

 

 های فرهنگی فعاليت 
  فعالیت رزمی تبلیغی در جبهه •

 عمره و حج تمتع    ی، عتبات مقدسه،یهای دانشجوروحانی کاروان •
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ها مختلف، خاصه در ایام تبلیغ، ها در مناسبتسخنرانی در مساجد، هیئت •

 تا کنون  1356از سال 

 نویسنده برنامه سحر و مدیر برنامه پاسخ به سواالت شرعی رادیو شهرکرد •

راه • و  فرهنگی  ثبت  خدمات  ارائه  و  پژوهشی  و  فرهنگی  مؤسسه  اندازی 

موزشی، تربیتی و فرهنگی  های کاربردی پیرامون مسائل آپژوهشی و مشاوره

 به مراکز و مؤسسات دولتی و خصوصی

اندازی مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی قرآن و عترت با برخورداری ثبت و راه •

ساله در تحقیق و پژوهش و  از محققین کارآمدِ حوزه و دانشگاه و تجربه ده

کز های قرآن پژوهی به مرارفته و ارائه طرح شآوری پیمندی عالی از فنبهره

 و مؤسسات مرتبط

هزار متر   16زمین مسجد به مساحت    3پیگیری و دریافت برگ واگذاری   •

 در مناطق بدون مسجد و بین راهی

ریزی و هماهنگی احداث عملیات ساختمانی مسجد امام جعفر صادق  برنامه •

 های مردمی السالم در شهرستان تیران با کمکعلیه

مجموعه فرهنگی رسول   عملیات ساختمانیریزی و هماهنگی احداث  برنامه •

 در شهرستان تیران  صَلَّی اهللُ عَلَیهِ و آله و سَلَّماکرم و مسجد النبی 

راه • و  با  ثبت  اصفهان  استان  ایثارگر  و  رزمنده  روحانیون  جمعیت  اندازی 

 همکاری هیأت مؤسس

اندازی مدرسه حفظ قرآن کریم با همکاری حوزه علمیه شهرستان تیران  راه •

 کرونو 
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نیروی هوائی سپاه طی سه سال   • فقیه در  نمایندگی ولی  اول  رتبه  احراز 

 متوالی

 

 تحقيق و پژوهش 
سامانه • طرح  دیجیتال تدوین  تخصصی  و  عمومی  کتابخانه  جامع  های 

کتابخانه جامع    سامانه  کریم، کتابخانه جامع قرآن  )پورتال( از قبیل: سامانه

سامانه و  س  حدیث  غدیر،  جامع  رضا    امانهکتابخانه  امام  جامع  کتابخانه 

ها، آستان مقدس رضوی  السالم و ارائه به کتابخانه ملی، نهاد کتابخانهعلیه

 حضرت آیت اهلل ری شهری  مؤسسه فرهنگی دارالحدیثو 

فصل به سفارش معاونت اجرائی   7در  تهیه کتاب بررسی عملکرد دکتر معین •

 شورای نگهبان

 یت نیروهای مسلح  همکاری در تدوین طرح تحقیق تعلیم و ترب •

 ف روحانیون عتبات، عمره و حج  یتدوین شرح وظا  •

و   • مقدسه  اماکن  خدام  آموزش  طرح  متبرکهتدوین  وظاو    بقاع  ف  یشرح 

 مرتبط

   آستان داری و زائر مداری صحیح و شایسته فیشرح وظاتدوین طرح و  •

بعثه مقام  حج به سفارش معاونت فرهنگی  نقد و بررسی کتب و مقاالت   •

 معظم رهبری

های تحقیقاتی با موضوع گوناگون و تحقیق پیرامون صدها موضوع  ارائه طرح  •

ها از قبیل صدا و سیما،  مورد نیاز و ضروری و ارائه به مؤسسات و سازمان

حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج 

 آستان قدس رضوی، وزارت کشور، قوه قضائیه و ...  و زیارت،

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB&action=edit&redlink=1
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تدوین طرح جامع قرآن کریم و طراحی سایت جامع قرآن کریم، مبتنی بر  •

از   با صرف بیش  پژوهش همه جانبه،  اخذ    8500تحقیق و  و  نفر ساعت 

های الزم، طرحی که در حال حاضر مشابه در کشور ندارد و الزم و  تأییدی

هایش، در خدمت  ظرفیتری پیشرفته را با تمامیضروری جامعه است و فنآو

قرآن کریم قرار می دهد و زمینه ساز عمل به فرمان »خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّۀٍ« را  

 سازد. )پوشش خبری توسط خبرگزارهای ایکنا، فارس و حوزه(فراهم می

 السَّالمُ از مدینه تا کربال بررسی و تحلیل سخنان امام حسین َعلَیهِ •

 السَّالمبیت َعلَیهِمُتدوین سیره عملی و زندگانی اهل •

 های تولید محتوای دیجیتال تدوین دستورالعمل •

بهروری و کیفیت پایدار و اصول مرتب   ،فرایند بهبود  تدوین طرح کنترل و   •

های مدیریتی، فرهنگی و پژوهشی خاصه مؤسسات دیجیتال سازی محیط 

(S5) 

های کاربردی برای مناطق فاقد رسانه وهتدوین طرح نمایشگاه دائمی با شی  •

جمعی، در راستای تقویت، توسعه و بستر سازی فرهنگی، سبک زندگی،  

 اقتصاد مقاومتی 
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 آوری اطالعات و فن  ITهایفعاليت 
تحقق  " در راستای السَّالمُراه اندازی کتابخانه جامع دیجیتال امام علی َعلَیهِ •

 ":با شعار  "علم جنبش نرم افزاری تولیدفرمان مقام معظم رهبری مبنی بر  

 "فن آوری پیشرفته یک ضرورت است نه یک انتخاب استفاده از

ترین کتابخانه جهان اسالم به صورت دیجیتال با بیش از گآوری بزرجمع  •

هشتاد هزار کتاب و سیصد هزار مقاله در چهل مجموعه بی نظیر دیجیتال 

برگزار فارس و خبرگزار  )پوشش خبری توسط سایت کتابخانه مجلس، خ

 حوزه( 

ت ساماندهی شده بر روی اینترنت کشور قابل  اترابایت اطالع   8بارگزاری   •

 دسترسی به آدرس 

 http://www.dla.ir / 

گیگابایت محتوا قابل دسترسی بر    300افزار جامع قرآن کریم، با  تهیه نرم  •

 روی اینترنت به آدرس  

http://dlia.ir/  

نرم  • فیلم  تهیه  و  زندگیافزار  پیرامون  سید  یادمان،  اهلل  آیت  حضرت  نامه 

 محمدباقر امامی امام جمعه فقید شهرستان تیران 

 افزار آموزشی زائران عمره و حج تهیه نرم •

های  دیجیتال از مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانهناشر  دریافت مجوز   •

 دیجیتال وزارت ارشاد 

 1388دیجیتال سال های برگزیده نمونه جشنواره رسانه  •
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 فزارهای محتوائی برای اساتید و مبلغان اتدوین نرم •

 نشر آثار حسن صفرزاده تهرانی اندازی پایگاه راه •

 

 مسئوليت 
 1359مربی آموزش عقیدتی و نظامی بسیج  •

 1360مسئول دفتر تبلیغات ستاد عملیات جنوب، آبادان  •

 1360ریاست عقیدتی سیاسی هنگ آبادان  •

 1361عقیدتی سیاسی ناحیه خوزستان ریاست  •

 1364مسئول واحد تبلیغات و انتشارات ناحیه هرمزگان  •

 1364مسئولیت ستاد پنجمین سالگرد دفاع مقدس در استان هرمزگان  •

مسئول دفتر امور روحانیون نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه چهارمحال   •

 1369و بختیاری 

 1370حیه چهارمحال و بختیاری جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه نا •

 1372 _1370نجف اشرف  8جانشین نمایندگی ولی فقیه در لشکر  •

 1373مسئول معاونت اعزام اداره امور روحانیون سپاه  •

مسئول امور اداری و ستادی مرکز تحقیقات اسالمی نمایندگی ولی فقیه  •

 1374در سپاه 

 1377دانشگاه امام حسین جانشین نمایندگی ولی فقیه دانشکده افسری  •

 نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه شهید کاوه  •

 1378جانشین نمایندگی ولی فقیه در دانشکده پرواز نیروی هوائی سپاه  •

 18با جایگاه   نمایندگی ولی فقیه در دانشکده پرواز نیروی هوائی سپاه •

سپاه   • هوائی  نیروی  در  فقیه  ولی  نمایندگی  روحانیون  امور  دفتر  مسئول 

1380 
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 1382نمایندگی ولی فقیه در فرماندهی پدافند نیروی هوائی سپاه  •

 1384مسئول سایت اطالع رسانی شورای نگهبان  •

 1384سرپرست اداره بانک اطالعات شورای نگهبان  •

مدیرکل اسناد و اطالعات شورای نگهبان و همکاری با آیت اهلل جنتی به   •

 1384مدت دو سال 

 1385السَّالم امام علی َعلَیهِمسئول کتابخانه جامع دیجیتال  •

 السالمبیت علیهمهای مؤسسه اهلمسئول تأمین محتوای مجموعه سایت •

و • مدیره  هیأت  داده  رئیس  پژوهشی  فرهنگی  مؤسسه  گستر مدیرعامل 

 1391روشن صبح 

فرهنگی • مؤسسه  و مدیرعامل  مدیره  قرآنرئیس هیأت  عترت   و  پژوهشی 

 1392روشن  صبح 

 1395حادیه مؤسسات قرآن و عترت عضو هیئت مدیره ات •

 رودامام جمعه شهر زاینده •

 نشر آثار حسن صفرزاده تهرانی مدیر پایگاه  •
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 پايگاه بدر   سردار حاج احمد کاظمی، برج مراقبت

 

 
 سردار حاج احمد کاظمی، دانشکده پرواز 
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 سردار حاج احمد کاظمی، دانشکده پرواز 

 

 
 آموزش پاسداری اردوگاه دانشکده افسری  

 دانشگاه امام حسين عليه السالم 
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 ش پاسداری اردوگاه دانشکده افسری آموز

 دانشگاه امام حسين عليه السالم  

 

 
 علیه السالم آموزش پاسداری اردوگاه دانشکده افسری، دانشگاه امام حسين 
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   علیه السالمديدار هيئت علمی دانشگاه امام حسين 

 با آيت اهلل صالحی مازندرانی 

 

 
 هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک، ذوب آهن اصفهان 
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 موکب الشهدا، عراق، اربعين حسينی

 

 
 سال دفاع مقدس ديدار جانبازان هشت  
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 مراسم تشييع پيکر جانباز شهيد حاج علی اصغر سلطانی 

 

 
 مسئولين فرهنگی شهرستان لنجان
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 گلستان شهدای زرين شهر 

 

 
 ن سردار اسدی در جمع مسئولين ذوب آهن اصفها
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 ای اقامه نماز جمعه، زادگاه آيت اهلل العظمی مديسه 

 

 

 
 زاينده روداقامه نماز عيد فطر، شهر  
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 اقامه نماز عيد قربان، شهر زاينده رود

 

 
 آيت اهلل سيد مرتضی مستجاب الدّعواتی
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 آيت اهلل موحدی کرمانی  

 و آزاده سرافراز حجت االسالم و المسلمين جمشيدی

 

 
 ديدار ائمه جمعه شهرستان لنجان با آيت اهلل طباطبايی نژاد 
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 مظاهری ديدار اساتيد سياسی با آيت اهلل  

 

 
 مسئولين نمايندگی های ولی فقيه در نيروی هوايی 
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 ائمه جمعه شهرستان لنجان 

 

 

 
 نماينده ولی فقيه و ائمه جمعه استان اصفهان 
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 روحانيون هجرت شهرستان لنجان

 

 
 محمدرضا ناصری آيت اهلل 

 يار امام و نماينده ولی فقيه در استان يزد 
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 امامیآيت اهلل سيد حسن فقيه  

 

 
   حاج آقا غالم علی خلدی فراز  االسالم والمسلمينمرحوم حجت 
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 ، سردار جاللی قاسم باقريان االسالم والمسلمين حاج حجت

 

 
 االسالم والمسلمين دکترحاج سيد محمدحسن ميردامادی  حجت
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 آقا کمال اصفهانيان  االسالم والمسلمين جناب حاجحجت

 

 
 الدين ميرمحمدی  والمسلمين دکترحاج سيد جمالاالسالم حجت
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 حجت االسالم و المسلمين محمدسعيد صفرزاده تهرانی 
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