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نظرداريد؟
بيشتر از 10 سال است كه هيئت هاي مذهبي 
منطقه 17 تجمع بزرگي را در سالروز شهادت 
حضرت زه��را)س( در مي��دان اب��وذر برگزار 
مي كنند. امس��ال كه دهه فجر با ايام فاطميه 
تقارن يافته اس��ت، بيش��تر برنامه هاي اين دو 

مناسبت همپوشاني دارند. به عنوان نمونه هر 
سال دو روز مانده به شهادت حضرت زهرا)س( 
ايستگاه هاي رايگان پزش��كي در ميدان ابوذر 
داير مي شود. امسال ما ويزيت و درمان رايگان 
را به مناس��بت دهه فج��ر قبل از اي��ن دو روز 
ش��روع كرده ايم. به عنوان نمونه 13 بهمن ماه 
به همت حوزه 251، يك تيم پزشكي متشكل از 
متخصص زنان، قلب، ارولوژي، چشم پزشكي و 
بيماري هاي عفوني در مسجد جامع ابوذر حضور 
يافتند و به ويزيت رايگان 600 الي 700 نفر از 

مردم منطقه پرداختند. 
برايدههفجرچهبرنامههاييداريد؟

منطقه 17 با 4هزار شهيد به دارالشهداي تهران 
موسوم اس��ت. امس��ال از پايگاه هاي مقاومت 
منطقه خواس��تيم يادواره هاي ش��هدا را رأس 
امورش��ان قرار دهند. همين طور نشست هاي 
فرهنگي و سياس��ي و دعوت از چهره ها براي 
انجام س��خنراني از ديگر برنامه هاي اين دهه 
است. امسال انقالب اسالمي چهلمين سالگرد 

پيروزي اش را جشن مي گيرد. به همين مناسبت 
نمايشگاهي تحت عنوان دستاوردهاي انقالب 
اسالمي در فرهنگسراي بهاران ترتيب داديم كه 
در بخش هاي مختلفي مثل غرفه پيشرفت هاي 
هس��ته، غرفه موشكي، نانو، كش��اورزي و... به 
توضيح و تشريح دستاوردهاي انقالب مي پردازد. 
در بخش جانبي اين نمايشگاه ُجنگ 40 سالگي 
انقالب را مختص قشر دانش آموز داريم كه هر 
روز صبح ميزبان 150 الي 200 دانش آموز است. 
جلسات گفتمان انقالب اسالمي در مجموعه 
حلقه هاي صالحين، ايستگاه هاي صلواتي، زنگ 
انقالب )ويژه مدارس منطقه( و خدمات پزشكي 
رايگان از ديگر فعاليت هاي ماست. اين توضيح 
را هم بدهم كه به دليل تق��ارن دهه فجر و ايام 
فاطمي��ه از پايگاه هاي مقاومت خواس��تيم در 
تزئين مساجد و محالت هر دو موضوع را در نظر 
بگيرند. رأس برنامه هاي دهه فجر هم كه روز 22 
بهمن با تجمع مردم مقابل مسجد جامع ابوذر 
و حركت از مسير ميدان ابوذر، بزرگراه آيت اهلل 
سعيدي، ميدان فتح و نهايتاً ميدان آزادي براي 

شركت در راهپيمايي يوم اهلل 22 بهمن است. 
درصحبتهايت�انب�هداي�رش�دن

خدماتپزشكيرايگاندوروزمانده
بهسالروزشهادتحضرتزهرا)س(
اش�ارهكردي�د.پزش�كاندرچ�ه
رشتههاوزمينههاييبهويزيتمردم

ميپردازند؟
 در غرفه هاي پزشكي عالوه بر ويزيت، بخشي 
از داروهاي بيماران به اين عزيزان رايگان داده 
مي ش��ود. حتي اگر بعد از ويزيت مشخص شد 
يك بيمار ني��از به عين��ك دارد و توانايي تهيه 
آن را ندارد، عينك راي��گان در اختيارش قرار 
مي دهيم. تيم پزش��كي ما از پزش��ك عمومي 
گرفته تا متخصص داخلي، چش��م پزشك و... 

حتي روانشناس را دربرمي گيرد. 
پيشبينيميكنيددرسالروزشهادت
حضرتزه�را)س(چ�هجمعيتیدر

ميدانابوذرحضوريابند؟
سال گذشته چيزي حدود 15 الي 20 هزار نفر 
در تجمع بزرگ هيئت هاي مذهبي منطقه 17 
شركت داشتند كه امسال پيش بيني 30 هزار 
نفري داريم. سخنران مراسم كه روز 20 بهمن 
ماه ساعت 9 صبح در ميدان ابوذر )فالح( برگزار 
مي شود، حاج آقا پناهيان است و مداحان حاج 
مرتضي طاهري، حاج حس��ين هوشيار و حاج 
محمد باقر منصوري به مداح��ي مي پردازند. 
توزيع 4هزار ليتر ش��ير به نيت 4هزار ش��هيد 
منطقه 17 و تهيه و توزيع 14 ديگ  آش و 14 
ديگ هليم از برنامه هاي سالروز شهادت حضرت 
زهرا)س( است كه جالب اس��ت بدانيد هزينه 
تمامي اي��ن برنامه ها را خود م��ردم به صورت 

خودجوش تقبل مي كنند. 
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چطوربهچنينباوريرسيدند؟
امام به خوبي مي دانس��تند كه بدن��ه ارتش از 
همان جوانان مسلمان ايراني تشكيل شده است 
كه نهايتاً بين ش��اه و مبارزات اس��المي مردم، 
طرف مردم را مي گيرن��د. در همين خصوص 
يك نقل قول جالبي از ديدار مهندس بازرگان با 
حضرت امام در نوفل لوشاتو وجود دارد. در اين 
ديدار بازرگان به حضرت ام��ام مي گويد ايران 
سه ركن دارد؛ شاه، ارتش و امريكا، آن وقت شما 
مي گوييد شاه برود تا من بيايم. شاه كجا برود 
و اگر هم رفت ارتش و امريكا را چه كنيم؟ امام 
هم مي فرمايند:»شما بگوييد شاه بايد برود، با 
مردم هم صدا بشويد، وقتي رفت، ارتش فرزندان 
همين مردمند، به دام��ن انقالب برمي گردند، 
امريكا هم گ��ورش را گم مي كند. ش��ما غصه 
اينها را نخوريد.« امام به خوبي از ماهيت بدنه 
ارتش خبر داش��تند. جواناني ك��ه دل در گرو 
اسالم داشتند و رفته رفته با نهضت اسالمي امام 
همراهي كردند. ايشان قبل از انقالب ارتباطات 
متعددي با افسران انقالبي داشتند و به خوبي از 

ماهيت اسالمي بچه هاي ارتش مطلع بودند. 
ارتش�يهاقب�لازانقالبب�اامامدر
ارتباطبودن�د،آنهمرهب�ريكهدر

تبعيدبهسرميبرد؟
بله،همين طور اس��ت. يك نمون��ه مصداقي را 
عرض مي كنم. من در س��ال هاي 51 تا 57 در 
هوانيروز ارتش بودم. آنجا افسران و درجه داران 
انقالبي كم نداشتيم. در خالل سال هاي 53 يا 
54 سرهنگ محمدرضا پورجمعه و تعداد ديگري 
از نيروها براي يك مأموريت ناوبري به س��وريه 
مي روند. طبق برنامه، آنها هلي كوپترهايش��ان 
را در بغداد فرود مي آورند. س��رهنگ پورجمعه 
كه جزو مهندس��ي پرواز يا همان همافرها بود، 
بالگرد را دستكاري مي كند تا ادامه پروازشان به 
تأخير بيفتد. سپس ايشان  همراه يكي ديگر از 
افسران انقالبي خودشان را به نجف مي رسانند و 
با حضرت امام ديدار مي كنند. اين قضيه مربوط 
به زماني است كه پايه هاي رژيم هنوز استوار بود 
و امكان لو رفتن و حتي اعدامشان مي رفت اما به 
شوق زيارت حضرت امام و دريافت منوياتشان 

اين خطر را به جان مي خرند. 
اصفهانجايگاهارتش�يهايانقالبي
مانندشهيدصيادشيرازياست.البته

ايشاندررس�تهتوپخانهبودندوشما
درهوانيروز.ارتباطيبينارتشيهاي
انقالبيدررس�تههايمختلفوجود

داشت؟
خير، ما خوشه اي عمل مي كرديم. هر واحدي 
هس��ته انقالبي خودش را داش��ت، چراكه اگر 
يك نفر لو مي رفت، امكان لو رفتن همه وجود 
داش��ت. فعاليت سياس��ي در جو ارتش بسيار 
س��خت بود و بايد مراقبت هاي زي��ادي انجام 
مي داديم. عرض كردم بنده در هوانيروز اصفهان 
بودم. در معيت افسران انقالبي مانند شهيدان 
كشوري، ش��يرودي، حسين قاس��مي و... كه 
همگي از افسران انقالبي شناخته شده هستند. 
همين ش��هيد قاسمي به ش��هيد نماز معروف 
است. با وجود چنين چهره هايي جو هوانيروز 
طوري ش��ده بود كه كتاب حكومت اسالمي يا 
واليت فقيه حضرت امام را داخل پادگان دست 
به دس��ت مي كرديم. البته براي ردگم كني به 
جاي نام امام، روي كتاب نام امام كاشف الغطاء 
به عنوان نويسنده نوشته شده بود. يا جلد رساله 
امام را كنده بوديم و از آن استفاده مي كرديم. 
حتي پيام ه��ا و اعالميه هاي ايش��ان را در دل 
ارتش تكثير مي كرديم. يك دستگاه فتوكپي 
داش��تيم كه بايد كاربن مي گذاشتيم و هر دو 
س��ه برگ را تكثير مي كرديم. بعد كاربن ها را 
از بين مي برديم. چ��ون ضداطالعات مي آمد 
اتاق ها را مي گش��ت و كاربن ه��ا را جلوي نور 
آفتاب مي گرفت تا بداند چه چيزي با آن تكثير 
شده است. وقتي تظاهرات مردمي شروع شد، 
ارتشي ها هم دوست داشتند مردم را همراهي 
كنند اما جرم س��نگيني بود و خيلي وقت ها با 
لباس شخصي در تظاهرات شركت مي كرديم. 
امكانداشتيكارتشيبالباسفرم
نظام�يدرتظاهراتمردم�يحضور

پيداكند؟
در اوايل بهمن ماه 1357 اين اتفاق در اصفهان 
افتاد. البته در ساير ش��هرها بچه هاي انقالبي 
ارتش فعاليت هاي متعددي داشتند. به دليل 
اينكه م��ن در اصفهان ب��ودم ديده هاي خودم 
را عرض مي كنم. هم��ان اوايل بهمن بچه هاي 
نيروي هواي��ي اصفهان ب��ه خياب��ان آمدند و 
تظاهرات كردند. ما هم در هوانيروز برنامه ريزي 
كرديم تا به خيابان ها بياييم. روز بعد از تظاهرات 
بچه هاي نيروي هوايي، با لباس نظامي بيرون 
آمديم و به حمايت از انقالب تظاهرات كرديم. 
اول ه��م نگفتيم مرگ بر ش��اه ك��ه مأموران 

حكومت نظامي حساس نشوند. شعار مي داديم 
واي به حالت بختيار اگر خمين��ي دير بياد. يا 
مي گفتيم استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي. 
بعد از سبزه ميدان آمديم پايين به سمت ميدان 
امام كه آن موقع اسمش نقش جهان بود. بچه ها 
پوتين هايش��ان را هماهنگ زمي��ن مي زدند 
و پيش مي رفتند. كم كم ش��عار مرگ بر ش��اه 
گفتيم و اينجا بود كه مأموران حكومت نظامي 
ريختند و به طرف ما تيراندازي كردند. حساب 
كنيد دو دسته نظامي با هم درگير شده بودند. 
يك دس��ته به طرف دس��ته مقابل تيراندازي 
مي كرد. ناگهان مردم ميان ما واسطه شدند و 
دكمه پيراهن ها را باز كردند كه اگر قرار است 
گلوله اي به سمت ما شليك شود، به سينه آنها 
بخورد. وقتي چنين فداكاري را از مردم ديديم، 
تصميم گرفتيم روزهاي بعد ب��از به خيابان ها 

بياييم و تظاهرات كنيم. 
وتظاهراتتانراتكراركرديد؟

بله، در مسجد مصالي اصفهان، مسجد حكيم، 
مس��جد جامع و در س��بزه ميدان اصفهان كه 
االن به ميدان قيام معروف اس��ت، تظاهراتي 
برگزار كرديم. مسجد مصلي اصفهان كه االن 
نماز جمعه اين شهر در آن برگزار مي شود يك 
زمين خاكي بسيار بزرگي داشت. شايد چهارم 
بهمن ماه 57 بود كه آنجا يك تجمع و تظاهرات 
باش��كوهي برگزار كرديم. امير سرتيپ خلبان 
محمد كريم عابدي كه بع��د انقالب يك دوره 
هم نماينده شوراي اس��المي بود، ما را رهبري 
مي كرد. ايشان فهم سياسي بااليي داشت. رفت 
باالي منبر مصلي و يك قطعنامه خواند. يكي از 
بندهاي مهم قطعنامه اين بود كه من از امروز 
كاپيتوالسيون را لغو و اعالم مي كنم  امريكايي ها 

مسئوليت جانشان با خودشان است. اگر اتفاقي 
افتاد آنها مس��ئول خون  خودش��ان هستند. 
ما مس��ئوليت آنها را تضمي��ن نمي كنيم. اين 
بيانيه ش��ديدالحن درحالي ب��ود كه حكومت 
شاه سركار بود. تانك ها سر چهارراه ها مستقر 
بودند و مستش��اران بيگانه همچنان بر ارتش 
نظارت داشتند. از طرفي اصفهان يك فرماندار 
س��ختگير نظامي به نام سرلشكر ناجي داشت 
كه به دلي��ل جنايت هايش همراه خس��روداد، 
رحيمي و نصيري به عنوان چهار نفر اولي بودند 
كه فرداي روز پيروزي انقالب در 23 بهمن ماه 

اعدام شدند. 
واكنشمأم�ورانحكوم�تنظاميبه

قطعنامهشماچهبود؟
بالفاصله مأمورها ريختند و ما هم فرار كرديم. 
در كوچه ها مردم در خانه ه��ا را باز مي كردند 
و به ما لباس ش��خصي مي دادند اما تعدادي از 
بچه ها دستگير ش��دند. بعدها عده اي از ميان 
دستگيرشدگان تبعيد هم شدند. حكم اعدام 

ب��راي كريم عاب��دي بريده بودند ك��ه رژيم به 
اجراي حكم ايشان قد نداد و انقالب به پيروزي 
رس��يد. در اينجا باز مردم به ميدان آمدند و از 
ما حماي��ت كردند. من خ��ودم در بطن ماجرا 
بودم و ديدم كه مردم س��رچهارراه شكرشكن 
و چهارراه نقاشي ماشين هاي حكومت نظامي 
را محاصره كردند و در كف خيابان نشس��تند. 
آي��ت اهلل طاهري حرك��ت مردم��ي را هدايت 
مي كرد. مأموران در ميان مردم محاصره شده 
بودند و حتي يك سانت نمي توانستند حركت 
كنند. مردم مي گفتند ت��ا هوانيروزي ها را آزاد 
نكنيد از جايمان بلند نمي شويم. نهايتاً مجبور 

شدند بازداشت شدگان را رها كنند. 
درتهرانوخيليازشهرهادريكيدو
روزمنتهيبهپيروزيانقالبمردمبه
برخيازمراكزنظاميحملهكردند،در

اصفهاناوضاعچطوربود؟
اصفهان يك ماه قبل از س��اير شهرها حكومت 
نظامي برقرار ش��ده بود اما ب��ه دليل همراهي 
ارتش��ي ها با مردم در جريان پي��روزي انقالب 
حتي يك س��نگ از س��وي مردم به پادگان ها 
پرتاب نشد. اين امر در حالي بود كه در اصفهان 
پادگان زياد داشتيم. نيروي هوايي، پشتيباني 
عمومي اصفهان، مركز آموزش توپخانه، گروه 
55توپخانه، گروه 44 توپخان��ه و هوانيروز كه 
خودش چند دس��ته بود؛ گروه رزمي مس��جد 
سليمان، گروه رزمي كرمانش��اه و گروه رزمي 
كرمان ك��ه اينه��ا اول در اصفهان تش��كيل و 
بعد به مراكز خدمتي ش��ان اعزام مي ش��دند. 
به رغم وجود اي��ن همه پ��ادگان، مردم چون 
همراهي ارتشي ها را ديده بودند هيچ تعرضي 

به پادگان ها نكردند. 
بع�دازپي�روزيانقالبچ�هفعاليتي
داشتيد؟منظورمهماناولينروزهاي
پيروزياستكهنظاماسالميهنوزبه

خوبياستقرارنيافتهبود.
ارتش به مح��ض پيروزي انق��الب حفاظت از 
اماكن عمومي را در اصفهان و س��اير ش��هرها 
برعهده گرفت. آن زمان گروهك هاي بسياري 
مثل قارچ ظاهر مي ش��دند و هنوز ايادي رژيم 
پاكسازي نشده بودند. بنابراين بچه هاي ارتش 
آمدند و از بانك ها، شهرداري، استانداري، راه ها 
و... محافظت كردند. به عنوان نمونه پليس راه 
اصفهان در حوزه اس��تحفاظي بنده بود. دم در 
مي ايستاديم و نگهباني مي داديم. ساير دوستان 
هم در اماكن ديگر بودند. مثاًل سرهنگ خلبان 
محمدابراهيم باباجاني ك��ه جانباز و آزاده 10 
ساله كشورمان است، مأمور حفاظت و نگهداري 

از خزانه بانك ملي اصفهان بود. 
ارت�شچهرهه�ايانقالبيش�اخص
بس�ياريدارد،اگرميش�وديادياز
برخيچهرههايانقالبيارتشكنيم.

اينجا مي خواهم يادي كنم از شهيد شريف اشراف 
كه حافظ و كاتب قرآن بود. ايشان قبل از انقالب 
نوشتن قرآن را آغاز مي كند و بعد از انقالب ادامه 
مي دهد. شريف اشراف جانشين لشكر 21 حمزه 
بود كه به عنوان اولين نفرات به كردستان اعزام 
شد و همان جا نيز به شهادت رسيد. ايشان كسي 
بود كه در مسجد بازار اگر امام جماعت نمي آمد 
مي گفت جاي من، شريف اش��راف نماز بخواند. 
شهيد هر صفحه از قرآن را كه مي نوشت، ذيلش 
مي آورد كه آن را كجا نوشته است. ايشان سوره 
ناس را كه تمام مي كند، به شهادت مي رسد. مقام 
معظم رهبري يك پي نوشت زيبايي در صفحه 
اول اي��ن قرآن نوش��ته اند. اصل ق��رآن در موزه 
بنياد ش��هيد در خيابان طالقاني در معرض ديد 

عموم قرار دارد.

اميرغالمحسيندربنديدرگفتوگوبا»جوان«ازفعاليتانقالبيارتشيهاميگويد

اعالميههايامامرادردلارتشتكثيرميكرديم

بچهه�اپوتينهايش�انراهماهنگ
زمينميزدندوپيشميرفتند.كمكم
شعارمرگبرش�اهگفتيمواينجابود
كهمأمورانحكوم�تنظاميريختند
وبهطرفماتيراندازيكردند.حساب
كنيددودس�تهنظاميباه�مدرگير
ش�دهبودن�د.يكدس�تهب�هطرف
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