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سال42 در تهران به دنيا آمدم. اصالتي تبريزي 
داشتيم و براي زندگي به تهران مهاجرت کرده 
بوديم. در جنوب شهر تهران، اغلب همسايه ها 
مثل خود ما مهاجر و آذري زبان بودند. بيشتر 
مردهاي محله مثل پدرم کارگري مي کردند 
و نان بخور و نميري به دست مي آوردند. فقر و 
تبعيض هايي که در حق مردم صورت مي گرفت، 
باعث شد تا من و خيلي از بچه هاي محله مان 
سعي کنيم تا به منش��أ اين بي عدالتي ها پي 

ببريم. براي همي��ن وارد فعاليت هاي انقالبي 
شديم. آن زمان محله امامزاده حسن و فالح در 
مبارزات انقالبي فعاليت زيادي داشتند. من هم 
به قدر خودم فعاليت مي کردم تا اينکه انقالب 

به پيروزي رسيد. 
بعد از انقالب مدتي در کميته بودم. شور و حالي 
داشتيم. پست و نگهباني مي داديم و از محله 
در برابر باقيمانده س��اواکي ها و گروهک هاي 
مختلف که مثل قارچ سبز مي شدند، مراقبت 
مي کرديم. جنگ که ش��روع ش��د، 17 سال 
داشتم. يک نوجوان انقالبي که نمي توانستم 
تجاوز به کشورم را ببينم و کاري انجام ندهم. 
اوايل جنگ اعزام ها س��ر و س��امان مشخصي 
نداشت. هرکسي که مي توانست گروهي ترتيب 
مي داد و تع��دادي از جوان ه��ا را با خودش به 

منطقه مي برد. 

يک مدتي با شهيد چمران بودم. همان اولين 
روزهاي جنگ بود. من و شهيد حميد آذرسرا 
با هم به منطقه رفتيم و قسمت ايشان شهادت 
بود و قس��مت من جانبازي و اس��ارت. اوايل 
زمس��تان 59 در جبهه مياني خوزس��تان با 
شهيد علم الهدي آشنا شدم. ايشان و تعدادي 
از دانش��جويان پيرو خط امام بع��د از تحويل 
دادن گروگان ه��اي س��فارت امريکا به جبهه 
آمده بودند. دي ماه 1359 بود که گفته مي شد 
بني صدر عملياتي بزرگ را طراحي کرده است 
تا عالوه بر آزادسازي خرمشهر تا بصره پيشروي 

کند!
اسم عمليات را نصر گذاشته بودند. اميدواري 
زيادي هم به پي��روزي در آن مي رفت. يعني 
ما اينطور فکر مي کرديم ک��ه با يک عمليات 
کالس��يک مي توانيم عراقي ها را از کشورمان 
اخراج کنيم. براي عمليات تعدادي از تانک هاي 
ارتش از لشکر16 زرهي به منطقه آورده شده 
بود. بچه هاي س��پاه و نيروهاي بسيج )که آن 
موقع به نام نيروهاي داوطلب مردمي شناخته 
مي شدند( براي کمک و همراهي با ارتش وارد 

ميدان شدند. 
در تاريخ جنگ آمده است که شهيد علم الهدي 

و تع��دادي از نيروهاي��ش ب��راي مب��ارزه با 
تانک هاي عراقي از تانک هاي خودي فاصله 
مي گيرن��د و به قلب دش��من مي زنند اما در 
اين طرف يک ناهماهنگي صورت مي گيرد 
و تانک هاي خودي عقب نشيني مي کنند. با 
عقب نش��يني آنها ما هم به محاصره دشمن 
درآمديم. خيلي از بچه ها به شهادت رسيدند و 
من هم مجروح شدم و از هوش رفتم. عراقي ها 
حتي به من تير خالص هم زده بودند. گلوله 
از گردنم رد شده بود. االن هم جاي زخمش 
وجود دارد. مثل يک چال��ه اي   روي گلويم 

ايجاد شده است. 
خالصه کمي بعد که به هوش آمدم، عراقي ها 
متوجه شدند که زنده ام. مرا همراه خودشان به 
پشت جبهه منتقل کردند و بعد از مداواي اوليه، 
به اردوگاه موصل فرس��تاده شدم. دي ماه 59 
که اسير شدم، فکر نمي کردم اسارتم 10 سال 
طول بکشد. س��ال 67 جنگ تمام شد و ما دو 
سال بعدش هم در اسارت مانديم. مردادماه 69 
آزاد شديم. تقريباً پنج ماه مانده بود تا 10 سال 
اسارت کامل شود. 17 سالگي اسير شدم و 27 

سالگي از اسارت برگشتم. زمان کمي نبود. 
بعد از اس��ارت ازدواج کردم و حاال صاحب دو 
فرزند هستم. من گاهي براي بچه ها از اسارت 
تعريف مي کنم. مي گويم تا بدانند تاريخ معاصر 
کشورشان چطور با فتح و پيروزي نوشته شده 
است. بدانند که جنگ چه سختي هايي داشت 
و چطور توانستيم مقابل دشمني که سالح هاي 
بيشتر و مدرن تري داشت مقاومت کنيم و به 

پيروزي برسيم. 
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اين ويژگي ثبات و اس��تواري قدم او در مسير 
اسالم ناب محمدي پيش و پس از انقالب است. 
صبر او در ضايعه فوت فرزندش در هشت سال 
پيش يکي از جلوه هاي بارز استقامت ايشان در 
امتحانات الهي بود. او در دفاع مقدس شيميايي 
شده و جانباز 50 درصد بود. اما همواره شاکر و 
سپاسگزار بود و خود را بدهکار انقالب اسالمي 
و خون شهدا مي دانست. مصداق اين فرمايش 
حضرت علي)ع( بود ک��ه مي فرمايند هر کس 
ارتباط خود را با خدايش اصالح کند خداوند نيز 
ارتباط او را با مردم اصالح خواهد کرد. حضور 
پرش��ور مردم در مراسم تش��ييع و يادبودش 
گوياي اين نکته بود. ايش��ان رابطه عميقي با 
خداوند متعال داش��ت و به گفته کس��اني که 
در اس��تراليا همراه وي بودند اين نکته را تأييد 
مي کنند که ايشان به  تنهايي پايه گذار اعتکاف 

در مسجد سيدني بود. 
ورودايشانبهمبارزاتانقالبيازچه

زمانيآغازشد؟
تقريب��اً از س��ال 51 ش��روع ش��د. در دوران 
دانشجويي هم فعاليت سياسي داشت. اخوي 
قبل از پي��روزي انقالب در دانش��گاه اصفهان 
تحصي��ل مي کرد. ش��اگرداول دانش��گاه بود. 
دولت وقت تصمي��م گرفت ش��اگرداول هاي 
دانشگاه را به ديدار ش��اه ببرد. خاطرم هست 
روزهاي زيادي مانده بود ت��ا روز ديدار، مردد 
بود برود يا نه؟ حت��ي در دوران نظام وظيفه و 
خدمت سربازي هم که در شيراز بود  دست از 
فعاليت برنداشت. به اين صورت که معموالً در 
پايان هفته به روس��تاهاي اطراف شيراز براي 
تبليغات سياسي و فرهنگي متناسب با شرايط 
آن زمان مي رفت. بعد از پايان خدمت سربازي، 

در ادامه همين فعاليت هايي که داشت به لبنان 
رف��ت و در آنجا دوره هاي چريک��ي را گذراند. 
واقعيت اين است که ما از رفتن ايشان به لبنان 
اطالع نداشتيم. فکر مي کرديم براي تحصيل 
به خارج از کش��ور رفته اس��ت. کس��ي اطالع 
نداشت که کجا هست. خودش هم هيچ وقت 
در اين باره صحبت نکرد. بع��د هم به پاريس 
رفت. قرار بود قبل از بازگشت امام)ره( به ايران 
برگردد که تصادف کرد و گرفتاري هايي براي 

او پيش آمد. 
بعدازپيروزيانقالبهمکهبهس�پاه
پاسدارانانقالباسالميپيوست،چه

مسئوليتهاييدرسپاهداشت؟
برادرم از ابتداي تشکيل س��پاه در اصفهان در 
کانون مرکزي فعاليت ها حضور داشت. از ابتدا 
هم روي فعاليت هاي آموزشي متمرکز شد که 
اين فعاليت ها تا پايان عمرش ادامه داشت. در 
دوران دفاع مقدس هم عمدتاً فعاليت هاي وي 
آموزش نيروها بود. مس��ئول آموزش نظامي و 
تخصصي کل سپاه بود. لذا به طور طبيعي براي 
طراحي اين دوره ها مرتب با جبهه ارتباط داشت 
و در رفت وآمد به جبهه ها ب��ود. در عمليات ها 
حضور پيدا مي ک��رد تا ببيند ک��ه جبهه ها به 
چه نوع آموزش هايي نياز دارند تا بر اساس آن 
نيازها، دوره هاي آموزش��ي را طراحي کند. از 
طرف ديگر هم نتيجه آنچه آموزش داده مي شد 
را در جبهه ها و عمليات ها ببيند. اين بود که دائم 

در تردد به جبهه ها بود. 
خاطرات�يازايندورههايآموزش�ي

برايشماتعريفميکرد؟
در دوران هشت ساله دفاع مقدس در مقاطعي 
در طول س��ال براي حضور در جبهه فراخوان 
عمومي داده مي شد. در جريان اين فراخوان ها 
همه طيف نيرو از هر قش��ري با هر نوع سليقه 
و رفت��ار و عقي��ده اي حضور پي��دا مي کردند. 
برادرم تعريف مي کرد ک��ه برخي حتي احکام 
اوليه ش��رعي را هم بلد نبودند. برخي ظاهر را 
هم رعاي��ت نمي کردند، برخي مقي��د به اقامه 
نماز هم نبودند ولي به هر دليل به فراخوان ها 
پاس��خ مي دادند و براي حضور در جبهه اعالم 
آمادگي مي کردند. مي گف��ت در برخورد اوليه 
با اين نيروه��ا خيلي تعجب مي ک��ردم و براي 
ايش��ان عجيب بود که چطور اين تيپ نيروها 
آماده حضور در عمليات هاي جنگي بودند. به 
رغم تفکر خاصش��ان مي رفتند تا جهاد کنند 
و جانشان را در دفاع از کشور و انقالب و اسالم 

حداقل به خط��ر بيندازند. اين برايش س��ؤال 
بود. بع��د گفتند وقت��ي که دوره آموزش��ي را 
مي گذراندند و به جبهه مي رفتند، مي ديديم که 
در شب هاي عمليات همين کساني که در نگاه 
اوليه ما، مسائل اوليه شرعي را هم نمي دانستند 
چگونه مجاهدانه و شجاعانه مي جنگيدند. اين 
براي برادرم خيلي نکته مه��م و جالبي بود که 
تأکيد مي کرد ظاهر نمي تواند مشخص کننده 
سرنوش��ت نهايي افراد باش��د. چه بسا افرادي 
که مقدمات را ط��ي نکرده، ب��ه مقامات عالي 

مي رسيدند. 
مرحومفضائل�يبعدازپاي�انجنگ
تحميل�يب�هچ�هکارهاييمش�غول
شدند؟تحصيالتتكميليشانرابعد

ازجنگادامهدادند؟
ايش��ان بعد از پاي��ان جنگ ه��م متمرکز در 
حوزه آموزش س��پاه بود. ادام��ه تحصيل هم 
داد. البته قبل از انقالب در رشته زمين شناسي 
دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسي تحصيل 
کرده بود. بع��د از جن��گ از دانش��گاه تهران 
فوق ليس��انس مديريت آموزش��ي گرفت. در 
همان دهه 70 براي تحصيل در مقطع دکتري 
در رش��ته مديريت آموزش عالي به اس��تراليا 
رفت. بعد از بازگش��ت به ايران، مدتي مشاور 
فرمانده دانش��گاه امام حسين)ع( بود. بعد هم 
فرمانده اين دانش��گاه ش��د که چند سالي در 
اين مس��ئوليت بود. در اين مدت ب��ا توجه به 
س��ابقه علمي بااليي که داش��ت و با تعامالتي 
که با وزارت علوم برقرار کرد، توانست وضعيت 
و شرايط دانشگاه امام حس��ين)ع( را از لحاظ 
علمي و پذيرفته شدن در سيستم آموزش عالي 

کشور خيلي ارتقا دهد. 
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بيشتريداريدبفرماييد.
سؤال بسيار خوبي مطرح کرديد. فکر مي کنم 
بهترين بخ��ش همکالمي م��ا، همين بخش 
باشد. يعني اين بعد ش��خصيت ايشان مهم تر 
از ابعاد ديگر مثل مس��ئوليت هايي که پيش از 
اين برش��مردم، است. در پاس��خ به سؤال شما 
به چند نکته اش��اره مي کنم. نکت��ه اول اينکه 
ايش��ان در دوران جواني وارد مب��ارزه با رژيم 
طاغوت ش��د. در حقيق��ت با ش��ناخت از امام 
اين حرکت را ش��روع کرد و ادامه داد و تا زمان 
رحلت هم در خط امام و رهبري بود و لحظه اي 

از مسير انقالب جدا نشد. مي توانم بگويم واقعاً 
مصداق آيه »الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا « 
بود. نزديک به نيم قرن در مسير اسالم انقالبي 
حرکت کرد و توانس��ت ديگران��ي را هم که در 
شعاع وجودي ايشان بودند با خود همراه کند. 
خيلي ها را همراه انقالب مي کردند. امثال من 
که آن زمان در دوران نوجواني به سر مي برديم، 
توسط ايشان با اين مسير آشنا شديم. ايشان ما 
را وارد فعاليت هاي مبارزاتي قبل از انقالب  کرد. 
در واقع به واسطه ايشان اين نعمت شامل حال 

ما هم شد که در آن مسير قرار بگيريم. 
نکته دوم اينکه بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
وارد سپاه شد و بس��يار عميق با تفکر و انديشه 
امام راحل آش��نا ش��د و بحث والي��ت فقيه را 
خودش در دوره هاي آموزشي تدريس مي کرد. 
بعد از ارتح��ال امام هم دلبس��تگي فوق العاده 
زيادي به رهبري داشت. مي توان گفت مجذوب 
انديش��ه ها و عمق تفکر حضرت آقا ش��د. اين 
موضوع در جلس��ات مختلف مطرح مي شد و 
تعلق خاطر ايشان و مجذوب حضرت آقا بودنش 

کاماًل مشهود بود. 
نکته س��وم عمق اعتق��اد و ايم��ان وي بود. از 
همان قبل پي��روزي انقالب اس��المي که وارد 
مبارزات شد با يک ايمان عميق حرکت مي کرد 
و اين بعد ها هم ادامه داشت. شايد جالب باشد 
که بگويم ازقب��ل پيروزي انقالب اس��المي با 
موضوعات��ي مثل اعتکاف آش��نا ب��ود و دنبال 
مي کرد. در حالي که اين موضوع س��ال ها پس 
از انقالب هم يک موضوع عمومي نبود و خيلي 
موضوعيت نداشت و تنها افراد خاصي با آن آشنا 
بودند. خاطرم هست که يک وقتي در رابطه با 
دستاوردهاي معنوي انقالب صحبت مي کرديم، 
ايش��ان به همين موضوع اعتکاف اشاره کرد و 
گفت اين نعمتي است که بعد از انقالب نصيب 
مردم ما به ويژه جوانان شده است. مي گفت قبل 
از انقالب يک سال مي خواستم براي اعتکاف به 
يک مسجد بروم، چون جوان بودم و تقريباً 20 
سال سن بيشتر نداشتم به من اجازه نمي دادند 
تنها در مسجد بمانم اما آنقدر پيگيري و اصرار 
کردم تا يکي از خادمان مس��جد اجازه داد من 
معتکف ش��وم. در اس��تراليا هم اعتکاف را در 
مس��جد ش��يعيان آنجا راه انداخت. سال اول 
خودش تنها معتکف ش��د اما در سال هاي بعد 

مورد توجه ديگران هم قرار گرفت. 
نکته چهارم اينکه خيلي با قرآن انس داش��ت. 
مقداري دروس حوزوي را قبل از پيروزي انقالب 
در قم خوانده بود. با روايات و تفسير قرآن آشنا 
بود. به تالوت مستمر آيات قرآن مقيد بود. نگاه 
عميق ديني و عرفاني به موضوعات داشت که 

اين هم خيلي مشهود بود. 
نکته پنجم جامعيت ايشان بود. در رشته هاي 
متعددي ورود پيدا مي کرد و در هر رش��ته که 
وارد مي ش��د تا حد بااليي رشد مي کرد. چون 
پشتکار خوبي داشت و باهوش بود، موضوعات 
را با سرعت و جدييت دنبال مي کرد. به لحاظ 
علمي هم تا مقطع دکتري ادامه تحصيل داد. 
به زبان عربي و انگليسي مسلط بود و با برخي 

زبان هاي ديگر هم آشنايي اجمالي داشت. 
روي دين مس��يحيت کار خوب و جدي انجام 
داده بود. در استراليا با پيروان مسيحيت مباحثه 
مي کرد و بسياري را با تشيع آش��نا کرده بود. 
دس��تي هم در مباحث هنري داشت. مثاًل در 
خوشنويس��ي ممتاز بود. در شنا و ورزش هاي 
رزمي هم خوب کار کرده ب��ود. واقعاً جامعيت 
ايش��ان کم نظير ب��ود. همينط��ور در مباحث 
اخالقي هم بس��يار متواضع و معتقد به اخالق 

اسالمي بود. 

مروريبرفعاليتهايآموزشيوجهاديمرحومسرداردکتراحمدفضائليفرماندهاسبقدانشگاهامامحسين)ع(درگفتوگوي»جوان«بامهديفضائلي

جامعيت دکتر فضائلي کم نظير بود

ازهمانقبلپيروزيانقالباس�المي
ک�هواردمبارزاتش�دباي�کايمان
عميقحرکتميکردواينبعدهاهم
ادامهداش�ت.ش�ايدجالبباشدکه
بگويمازقبلپيروزيانقالباسالمي
باموضوعاتيمثلاعتكافآشنابودو
دنبالميکرد.درحاليکهاينموضوع
سالهاپسازانقالبهميکموضوع
عمومينبودوخيليموضوعيتنداشت
وتنهاافرادخاصيباآنآش�نابودند

جدول

پاسخجدولشماره5597

طراح:علیرضا سجادی فر       شماره  5598

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
  

ازباالبهپايين
 1- گون��ه اي ش��يريني که از نشاس��ته، ش��کر و ادوي��ه درس��ت مي کنن��د- آخرين وع��ده عب��ادت پنجگانه 
 2- مانند و نظير- داماد- پيراهن  3- خوردن- تندي و تيزي- گويند آمد نيامد دارد  4- باران ريز- سنت ها- 
پادش��اه خوارزمي- وصل کننده مبدأ به مقصد  5- از گون به دست مي آيد- ش��هر باستاني جنوب تهران- بازديد 
از رژه- به دنيا آوردن  6- مغز س��ر- چهره؛ يک طرف صورت- عدد و ش��ماره  7- پهلوان- سنه- گاه الي چرخ 
مي گذارند- از پيامبراني که قومش به بال گرفتار شد  8- سنگ آزمايش عيار طال- خو و عادت- درست شدن کارها 
در اصطالح عاميانه- آش برنج  9- زره- سياه انگليسي- مخزن بنزين خودرو- سرخ کمرنگ  10- بوسه- تنقالت 
شب عيد- برجستگي الستيک  11- تکنيک- زنگ کاروان- خودروي کاروان- پيمانه  12- نام قديم سوريه- بين 
پيچ و مهره- فلز چهره- حرف نفي عرب  13- درك کردن- س��روش معروف اس��ت- آسوده  14- سرباز نيروي 

دريايي- همخواني در روان شناسي- صمغ   15- کشور خوشبخت- فيلم استيون اسپيلبرگ

ازراستبهچپ
 1- شهرستاني در استان تهران- روستاي محل تولد ابن سينا   2- استخوانبندي- سنگ قبر- از هر دو سو جاهل 
است  3- با احوال جويا مي شوند- دريا- بخشش- مطالعه اجمالي  4- هزار کيلو- شهر شمال شرقي ايران- دندان 
گرانبها- حرف خطاب  5- خضاب- اسم آذري- همکار چين  6- ميزبان المپيک 2012- صادرات معطر ايران 
زمين- پسوند شباهت- انتها  7- ماهي فلکي- صورت- از ش��ما دورباد- پاره  8- تنبل و بيکاره- مقياس طول 
برابر 2/54 سانتيمتر- منطقه اي خوش آب و هوا در حومه نوشهر- پايه و اساس  9- بلندي تنه آدمي- نيزار و تاالب 
خوزستاني- پول ژاپن- ستايش کردن  10- دوستي- چاشني ساندويچ- عندليب- حکومت هيتلر  11- عنوان 
پادشاهان سابق روس��يه- بخار دهان- ميوه مناطق گرمسيري  12- قعر نشده- شيريني سوغات اروميه- شهري 
در بوشهر- ضمير اشاره  13- فرزند ياس��ر- حيوان موذي- پادگاني در تهران- زرنگ  14- پايتخت کريمخان 
زند- بهترين پشتوانه رسمي پول-  سدي در گلستان  15- پايتخت صفويان- جمعيتي در کشور که هنگام بروز 

حوادث وجودش را احساس مي کنيم

123456789101112131415
1    
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهيدکه
درهررديف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطيکبار
بهکارروند.

جدول کلمات متقاطع

7 ۴ 6
9 6

3
3 ۲ 9

۲ 6 5
1 5 3

9 7
5 ۲

۴ ۲ 9

7۴1683۲95
3859۴۲716
۲691753۴8
۴537۲8961
1۲6359۴87
978۴1653۲
89۴۲67153
53۲89167۴
61753۴8۲9


