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مشت محكم مردم مؤمن در این استان به صورت آن كساىن نواخته 
مى شود كه خیال مى كنند مى توانند ایامن این مردم را 
دست  كم بگیرند. این، چیز مهمى است.

این نكته را از آن جهت عرض كردم كه عالقه و ارادت خودم را به 
مردم مازندران، به وسیله ى شام آقایان محرتم ابالغ كنم.

ولی معظم فقیه
در دیدار با روحانیان و امئه  جمعه و جامعات استان مازندران 
1369/02/22

عالقه و ارادت به مردم مازندران

-- ShahidRastgo.MihanBlog.com --
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نشریات بسیج دانشجویى جزو پُرمایه ترین 

و غنى ترین نشریات باشد كه هر دانشجویى 

یا هر استادى یا هر كسى بیرون از محیط دانشگاه 

آن را نگاه كرد، از آن استفاده كند؛ 

این جزو نیازهاى شماست.«

ولى معظم فقیه، 1386/2/31
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با تشکر از همه کسانی به ما در تهیه این ویژه نامه 

کمک کردند. 

به  آنان  از  نامی  که  کسانی  تمام  از  ویژه  تشکر 

میان نیامد و در مسیر حیات، ما را از راه نمایی ها 

و کمک های شان بهره مند کردند و هم چنین همه 

کسانی که امید دادند، اما پیچاندند!

آگهی هفتتپه، میپذیرد. مشترک هفتتپه،

تبلیغاتیمیپذیرد.

اندیشهای/ آثار و یادداشتها انتشار از هفتتپه،

هنریشمادرحوزههایگفتمانیانقالباسالمی

مرتبطبااستانمازندراناستقبالمیکند.

تشکر فرستادید، را آثارتان که شما از میکند.هفتتپه،

هفتتپه،ازشماکهبههردلیلینتوانستیمآثارتان

راچاپکنیم،عذرخواهیمیکند.

هفتتپه،منتظرانتقادها،پیشنهادهاومالحظات
شماست. 
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هـزار سنگـر
مسـلح به اهلل اکبـر
تالشی برای انعکاس روایت پایداری استان مازندران از گذشته تا به امروز 
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سالم بر شام! به هفت تپه خوش آمدید! سال تحصیلی )90-91(1 

دانشگاه  دانشجویی  قرارگاه نرشیات حیات در بسیج  تاسیس  با 

امام صادق علیه السالم در پی آن بودیم تا ظرفیت های روزنامه نگاری رو 

در ابعاد مهم کمی و کیفی آن فعال کنیم. هم نیرو تربیت کنیم و هم 

بر تعداد رسانه های مکتوب و مجازی انقالب اسالمی بیفزاییم. عالوه بر 

انتشار منظم 9 شامره ماه نامه حیات، ضمیمه ها و ویژه نامه های متعددی 

کتاب های 11 جلدی  »دیدبان«، مجموعه  عنوان »حیات خلوت«،  تحت 

»زیر خیمه حسین« و... به مثر رسید.

و 2  ویژه نامه  چند  خود  حیات خلوت  داخلی  ویژه نامه های 

ضمیمه تخصصی داشت: »حیات تازه« )برای ورودی های 

)روایت  »پایداران«  و  انقالبی(  )سینامی  »فانوس«  جدید(، 

پایداری مردم جای جای ایران در دفاع از انقالب اسالمی(.

نرشیه پایداران قرار بود تعلق گفتامن انقالب 3 

نشان  را  ایران  همه  مردم  به  اسالمی 

با همت  اول خود  در شامره  رو  این  از  بدهد. 

دزفول  خوب  بچه های  و  قاسمی نژاد  عبدالرحیم 

انقالب  در حفظ دستاوردهای  این شهر  مردم  پایداری  به 

اسالمی پرداخت. 

پایداران است که این 4  نرشیه »هفت تپه«، دومین شامره نرشیه 

هفت تپه  پس  می کند.  ایفا  مازندران  استان  برای  را  ماموریت 

اسالمی.  انقالب  و  اسالم  به  است  مازندران  اهالی  عشق  روایت گر 

مقابل  در  سنگر  یک  خانه،  هر  سنگر.  هزار  شهر  آمل،  یعنی  مازندران 

دشمن. مازندران یعنی شیرگاه، شهر مردمان مسلح به الله اکرب. سالحی 

که بر دشمن تا دندان مسلح پیروز شد. مازندران یعنی هزار سنگر مسلح 

به الله اکرب.

یعنی 5  راستگو،  شهید  مجمع  خوب  بچه های  همت  با  هفت تپه 

می شود.  تهیه  علیه السالم  صادق  امام  دانشگاه  مازندرانی های 

برای  می توانند  هم  استان ها  سایر  دانشجویان  و  دانش آموختگان  البته 

هفت تپه بنویسند.

آن گاه 6  چه  می پردازد.  اسالمی  انقالب  و  مازندران  به  هفت تپه 

امروز و فردا.  نقد  به  بپردازد، چه آن گاه  تاریخ مازندران  به  که 

انقالب اسالمی تداوم گذشته است که به امروز رسیده و در مسیر آینده 

درخشان به سوی ظهور قدم بر می دارد.

کربالی 7   25 لشکر  بی قرار  دل های  مقر  هفت تپه،  منطقه 

بود.  مقدس  دفاع  پایانی  و  میانی  سال های  در  مازندران 

بی قرار  جوانان  قلم  و  اندیشه  پاتوق  امروز  هفت تپه، 

جهاد  حرست  در  که  جوانانی  است.  مازندرانی 

دل انگیز  فردای  منتظر  و  دیروز  هشت ساله 

از  پاس داری  سنگین  مسئولیت  که  آنانی  ظهورند. 

میراث  تا  است  شده  سپرده  آنان  به  اسالمی  انقالب 

دیروز را به فردا برسانند.

سال 8  هر  حتی  و  ماه  هر  نباشد  الزم  شاید  هفت تپه 

و  الله  ایام  به  تذکر  باب  از  هفت تپه  بشود.  منترش 

یادآوری نقش خدا در پیروزی های مردمی، خوب است گاهی منترش 

بشود. اما شام برای هفت تپه بنویسید. چه نقدها و مالحظه های تان را 

و چه مطالب  و دل نوشته های تان را. خدا را چه دیدید؟ شاید هر ماه 

منترش شدیم.

یا علی مددی!9    
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شماره اول، اسفند 1392

8

نگاهی به آغاز تاریخ علویان در مازندران

داعی کبیر �
یا  کبیر«  »داعی  به  »حسن بن زید« مشهور 

»داعی اول« از سادات حسنی است. او با چهار 

می رسد.  علیه السالم«  »حسن  امام  به  واسطه 

داعی کبیر به درخواست اهالی »طربستان« در 

سال 250 هجری قیام بزرگی را در این منطقه 

نهادن  بنیان  موجب  قیام  این  کرد.  رهربی 

فرمانده  این  گشت.  طربستان  علویان  حکومت 

»طاهریان«  علیه  نربد  چندین  از  پس  دالور 

دشت های  و  کوهستان  رسارس  بر  توانست 

طربستان مسلط شود.

آغاز قیام علویان �
قمری  قرن سوم هجری  اوایل  در  طربستان 

جنایات  می شد.  اداره  طاهریان  نظر  تحت 

طاهریان، علی الخصوص »محمدبن اوس بلخی« 

-فرماندار طاهریان در طربستان- مردم »کالر«، 

»چالوس« و »دیلم« را بر آن داشت که علیه او 

قیام کنند. مردم طربستان، از »محمدبن ابراهیم« 

-از علویان معروف ناحیه- خواستند که رهربی 

قیام را بپذیرد؛ ولی او که خودش را درخور این 

کار منی دید، حسن بن زید را به آنان معرفی کرد 

)گاوبارگان پادوسبانی، ص 20(. 

حسن بن زید نیز با اطمینان از پدیدار شدن 

زمینه های قیام در منطقه طربستان، این دعوت 

را پذیرفت. او به همراه خویشان و بستگان از 

»ری« به طربستان کوچید. رسانجام در 25 رمضان 

250 قمری مصادف با 14 آبان 243 شمسی وارد 

قریه »سعیدآباد« )»مرزن آباد« فعلی( در 

چالوس بین کالر و »رویان« شد. به این 

علویان  دودمان  کبیر  داعی  ترتیب، 

طربستان را بنیان نهاد. )تاریخ علویان 

طربستان، ص 50(.

بیعت مردم �
حاکم   ،250 سال  رمضان   25 در 

اُمید«،»عبدالله بن سعید«،  »نور«، »اسپهبد وندا 

»کجور«  بزرگان  و  »محمد  بن  عبدالکریم« 

)تاریخ  کردند  بیعت  حسن بن زید  با  کالر  در 

از  پس  کبیر  داعی   .)50 ص  طربستان،  علویان 

یارانش  از  نفر  و کالر، سه  اهالی کجور  بیعت 

و  »علی بن نرص«  »محمد بن عباس«،  اسامی  با 

در  تا  فرستاد  چالوس  به  را  »عقیل بن مرسور« 

آن شهر برایش بیعت بگیرند. مردم چالوس در 

مسجد جامع این شهر گرد هم آمدند. آن ها با 

بیعت خود، عمالً چالوس را از سیطره طاهریان 

بیرون آوردند.

مردم  همگانی  بیعت  از  پس  کبیر  داعی 

این  حکومت  به  رسیدن  و  طربستان  غرب 

منطقه، پایتخت خود را از »ساری« –که جایگاه 

به  تا  کرد  منتقل  »آمل«  به  بود–  طاهریان 

حامیان و هوادارانش نزدیک تر باشد )تشیع امامی 

و زیدی در ایران، ص 157(.

و  � مامطیر  فتح  مصمغان،  ظهور 
ساری

داعی-  عرب تبار  حامیان   - از  »َمصَمغان« 

]بابل[، در روز 26  به شهر »مامطیر«  با ورود 

شوال سال 250 هجری برای او بیعت گرفت و 

موجب شد که این شهر به دست علویان افتد 

)قیام حسن بن زید علوی در طربستان، ص 16(.

و  بیعت  با  را  مامطیر  آن که  از  پس  داعی 

میل مردم به ترصف درآورد، به مصمغان 

تا به ساری برود. مصمغان  دستور داد 

روستای »پوطم نوروزآباد« شهرستان 

قرار  خویش  لشگرگاه  را  ساری 

رهربی  به  طاهریان  سپاه  داد. 

سپاه  به  جندان«  »اَسد 

علویان حمله ور شد. داعی 

پیرمردی  نصیحت  به  آغاز  در 

با  جنگ  از  »شهریار بن اندیان«،  نام  به 

سپاهیان جندان پرهیز کرد و به ظاهر گریخت، 

اما از بی راهه، وارد شهر ساری شد و در جنگ 

فتح  را  شهر  داد،  رخ  دو طرف  بین  که  شهری 

برادر  »حسین بن زید«،  دیگر  سوی  از  کرد. 

کرد  فتح  را  »دماوند«  کبیر،  داعی 

و  آل زیار، ص 60(  و سقوط  )ظهور 

و  »الریجان«  شهرهای  بزرگان 

و  رفته  داعی  نزد  هم  »قرصان« 

اظهار تبعیت و فرمان برداری کردند 

)تاریخ علویان طربستان، ص 60(.

و  علویان  میان  درگیری  و  نربد 

بلکه  نشد،  ختم  همین جنگ  به  طاهریان، 

طاهریان با قدرت گرفنت مجدد، شهرهای ساری، 

مامطیر و آمل را از علویان باز ستاندند. 

به  مجدداً  »دیلمیان«  همکاری  با  علویان 

نربد با طاهریان پرداختند و در سوم ذی الحجه 

بر  خویش  کامل  و  نهایی  تسلط  قمری   253

طربستان را قطعی ساختند )تاریخ علویان طربستان، 

ص 69(.

غلبه اسالم بر کفر �
اعالم  متوجه  »روس« ها  آن که  از  پس 

راه دریا  از  موجودیت علویان طربستان شدند، 

توانستند  و  کردند  حمله  ایران  سمت  به 

کنند.  ترصف  را  »آبسکون«  جزیره 

داعی پس از اطالع از ورود 

مهاجامن روس به آبسکون، 

با  مقابله  برای  را  سپاهی 

و  فرستاد  جزیره  درون  به  آنان 

توانست آنان را بگریزاند.

تعدادی سکه از زمان حسن بن زید 

آیه   که  شده  پیدا  آبسکون  اطراف  در 

إِنَّ  َو  ظُلُِموا  ِبأَنَُّهْم  یُقاتَلُوَن  لِلَّذیَن  »أُِذَن 

بر   )39 آیه  حج/  )سوره  لََقدیٌر«  نرَْصِِهْم  َعىل   اللََّه 

روی  آیه ای  چنین  است. وجود  بسته  نقش  آن 

سکه ها به جهت تشویق مردم به دفع روس ها 

مسکوکات  از  )منونه هایی  است  بوده  آبسکون  از 

رضب شده در طربستان، ج 2، ص 840(

منابع ......................................................................
طربستان«،  علویان  »تاریخ  تقی،  کوالیی،  واردی  کتاب ها: 

قم: دلیل ما، 1389.
پادوسبانی«،  »گاوبارگان  چراغعلی،  سنگرسی،  اعظمی 

تهران: رشکت افست، 1354.
در  زیدی  و  امامی  »تشیع  ویلفرد،  مادلونگ،  مقاالت: 
کیهان  دوماه نامه  قم:  جعفریان.  رسول  ترجمه:  ایران« 

اندیشه، بهمن و اسفند 1372.
الهامی، داوود، »قیام حسن بن زید علوی در طربستان« قم: 

ماه نامه درس هایی از مکتب اسالم، آذر 1373.
تهران:  آل زیار«  سقوط  و  »ظهور  محمدعلی،  مفرد، 

انتشارات رسانش، 1386.
مسکوکات  از  »منونه هایی  محمد،  سید  شهاب،  طاهری 

رضب شده در طربستان« تهران: پیام بهارستان، 1390.

اولین حکومت علوی

» 

ه روس ها 
 از آن ک

پس

الم موجودیت 
متوجه اع

علویان طربستان شدند، 

سمت  به  دریا 
راه 

از 

کردند
ایران حمله 

» 

رسانجام در 25 رمضان 

ف با 14 
صاد

ی م
25۰ قمر

وارد 
شمسی   24۳ آبان 

آباد 
مرزن 

اد )
قریه سعیدآب

بین  چالوس 
در 

ی( 
فعل

رویان شد
ر و 

کال

- علی رمضان نژاد
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پیش نوشت ............................ ]

تشکیل حوزه های علمیه یعنی 
ادامه دادن خط پاک پیامرب و 
السالم  علیهم  معصوم  امامان 
ناب  اسالم  اعتالی  جهت  در 
این  تحقق  برای  محمدی. 
که  کسانی  بسیار  چه  هدف، 
رنج و محنت فراوان در این راه 

تحمل کردند. 

زحامت علام �
در خطه عامل خیز علویان، طربستان، مرحوم 

فی  االمة  »رساج  کتاب  صاحب  کبیر«،  »شیخ 

بارفروش«،  »صدراعظم  مرحوم  اللمعة«،  رشح 

علی  »شیخ  عالمه  مرحوم  و  بیکی«  »کاظم 

محمد  »شیخ  برادرش  و  مازندرانی«  حائری 

صالح مازندرانی« صاحب تالیفات متعدد 

»ارشفی«  االسالم  حجت  مرحوم  و 

زنده  در  و  برخاسته  دیگران  و 

مقدس،  هدف  این  داشنت  نگه 

متحمل  و  کرده  تالش  صادقانه 

دشواری های زیادی شدند.

 

2۰حوزه علمیه  �
در یک شهر

 20 به  نزدیک  کوچک  بابل  در 

دارای  همگی  که  داشته  وجود  علمیه  حوزه 

دلیل،  همین  به  و  بوده اند  زیادی  رونق 

به  دیگر  شهرهای  از  فضال  و  طالب  مراجعت 

مناد عالقه تاریخی مازندرانی ها به اهل بیتع

آشنایی با مدرسه علمیه فیضیه بابل

دوازده چشمه

امتداد خط پاک پیامبر

»عباس  شاه  شیعه مذهب  حکومت  دوره  در  چشمه«  »دوازده  پل 

هم اکنون  تاریخی  پل  این  است.  شده  ساخته  »هراز«  رود  روی  صفوی« 

در مرکز شهر آمل، در ابتدای خیابان »سبزه میدان« قرار دارد. پل دوازده 

چشمه که یک بار در دوران »قاجار« به طور کامل مرمت و بازسازی شده، 

دو بخش رشقی و غربی شهر را به هم متصل می کند. گرچه این پل پیش 

از دوره صفوی وجود داشته و در میان مردم به پل 700 ساله نیز معروف 

است، در زمان شاه عباس صفوی به طور کامل و مطابق با عقاید شیعی 

ساخته شده  است.

این شهر زیاد بوده است. بزرگانی مانند مرحوم 

»آیت الله  مرحوم  و  کوهستانی«  »آیت الله 

فاضل اسرتآبادی« و دیگران که پس از گذراندن 

برای  مقدس«،  »مشهد  در  مقدمات  دوره 

تحصیل سطح عالی از »بهشهر« و »نوکنده« به 

این شهر هجرت کرده اند. اکنون نیز حوزه های 

این شهر دارای رونق است. 

مازندران،  در  فعال  مدارس  متام  میان  در 

»مدرسه علمیه فیضیه بابل« یکی از حوزه های 

موفق این منطقه محسوب شده و می شود. 

آشنایی مخترص �
کنار  در  مازندران  فیضیه  ساختامن  بنای 

»سلطان  نام  به  روستایی  در  بابل  شهرستان 

تأسیس  شمسی   1362 سال  در  محمدطاهر« 

شد. در تابستان 1363 با 25 نفر محصل علوم 

دینی رشوع به فعالیت و پرورش طالب کرد. 

نظارت  حوزه،  این  بارز  ویژگی های  از 

حوزه  محرتم  رئیس  همه جانبه  و  مستمر 

کارآمد،  و  الیق  استادان  وجود  و 

شبانه روز  ساعات  متام  در 

است.

کتاب خانه ای  وجود 

متام وقت  که  جامع  و  غنی 

از جمله  در اختیار طالب است، 

این  فرد  به  منحرص  ویژگی های 

از  کتاب خانه رسشار  این  است.  حوزه 

طالب  نیاز  مورد  و  مختلف  کتاب های 

فلسفه،  منطق،  اصول،  فقه،  موضوعات  در 

تاریخ، حدیث، اعتقادات، اخالق، تفسیر، لغت، 

نهج البالغه و ده ها عنوان دیگر است.  ادبیات، 

)پیام حوزه، 1374: 105(

در  � استان کشور  تحصیل طالب ۰1 
حوزه علمیه فیضیه بابل 

بدون  فعالیت  و  اساتید  دائم  استقرار 

تعطیل کتاب خانه 20 هزار جلدی در کنار دیگر 

از  فراوان  استقبال  موجب  آموزشی  امکانات 

حوزه علمیه فیضیه شده است به طوری که هم 

اکنون طالب از بیش از 10 استان کشور در این 

مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

مرجع  کتاب های  کتاب ها،  این  از  بسیاری 

از  استفاده  برای  نیز  دیگر  از شهرهای  و  بوده 

این کتاب خانه به این شهر می آیند. 

در  کشور  چهارم  رتبه  دارای  حوزه  این 

فعالیت های آموزشی است.

منابع ......................................................................

خربگزاری مهر، مورخ 1385/9/15

مجله پیام حوزه، پاییز 1374، شامره 7، صفحه 105  » 

نزدیک 
کوچک  بابل  ر 

د  

وجود  علمیه  وزه 
ح  2۰ به 

دارای 
همگی  که  داشته 

به  و  ده اند 
بو زیادی 

رونق 

، مراجعت طالب 
ن دلیل

همی

گر به 
شهرهای دی

ال از 
و فض

ده است
یاد بو

هر ز
این ش

از  امام( دارای 12 طاق و دهنه است. هر یک  )به نیت 12  این پل 

نقطه  آخرین  ارتفاع  شده اند.  استوار  شکل  مستطیل  پایه های  بر  طاق ها 

تا سطح رودخانه حدود هفت مرت  تیزی  طاق های قوسی شکل در محل 

است. فاصله بین هر پایه با پایه دیگر شش مرت بوده که در ضلع جنوبی 

و در قسمت مخالف جریان آب دارای سیل برگردان است. طول این پل 

تاریخی و دیدنی 120 مرت و عرض آن 6/40 مرت است. 

)گردش گری و میراث فرهنگی استان(
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مازندران را نتوانستند فتح کنند �
و  بدانید  را  این  »مازندران«  مردم  شام 

می دانید كه در قرن هاى اول اسالم، قدرت هاى 

عنوان  هیچ  به  عباس«  »بنى  و  امیه«  »بنى 

منطقه ى شامىل  این  بر  لشکركىش  با  نتوانستند 

كشور -منطقه ى طربستان- فائق بیایند. همه ى 

سپاه هاى بنى امیه و بنى عباس كه به این سمت 

مى آمدند؛ هامن هایى كه بقیه ى استان هاى این 

كشور و كشور روم را فتح كرده بودند، مازندران 

را نتوانستند فتح كنند. مازندران در صدر اسالم 

- در قرن هاى اّول ظهور اسالم در ایران - تا وقتى 

شده  فرستاده  لشكریاِن  حمالت  مقابل  در  كه 

قرار گرفت،  و عباىس  اموى  دربارهاى  از طرف 

كه  كساىن  ظلم  سالطین  یعنى  كرد.  مقاومت 

مى كردند  روز حكم راىن  آن  در  اسالم  دنیاى  بر 

نتوانستند با زور شمشیر، دروازه مازندران را به 

روى خودشان باز كنند.

به  � را  خودشان  سختی  با  که  آنانی 
این منطقه رساندند. 

حصن  یك  مثل  الربز  جبال  سلسله ى  این 

مقابل  در  می داد  امكان  مردم  این  به  حصینى 

بنى  و  امیه  بنى  دوران  در  مسلامن  نیروهاى 

بر  نتوانستند  آن ها  و  كنند  مقاومت  عباس 

دست  به  مازندران  بیایند.  فائق  مازندران 

فرزندان مظلوم »آل محمد« فتح شد. فرزندان 

امام  و  سجاد  امام  شده ى  آواره  و  ستم دیده 

دست  از  كه  علیهم الّسالم  صادق  امام  و  باقر 

آن خلیفه هاى فتاك و خون ریز گریخته بودند، 

منطقه  این  به  را  خودشان  سختى  با  توانستند 

برسانند. 

پیروی  � مازندران:  تاریخی  سابقه 
مکتب تشیع

گیالن  و  مازندران  مردم  آمدند،  وقتى 

آغوش ها را باز كردند و بچه هاى پیغمرب را در 

آغوش گرفتند و به دست آن ها مسلامن شدند. 

آن وقتى كه فرزندان پیغمرب، خانواده امئّه اهل 

بیت و اوالد زیدبن عىل بن الحسین علیهم الّسالم 

فرزندان  استان،  این  مردم  آمدند،  مازندران  به 

»داعى  دور  گرفتند.  آغوش  در  را  پیغمرب 

از ذّریه حرضت  پیغمرب و  اوالد  از  را كه  كبیر« 

عىل بن الحسین علیهامالّسالم بود، گرفتند و اسالم 

را با شكل علوى اش، به شیوه اهل بیت آموختند 

باز در مقابل آن دربارهاى ظلم و جور هم  و 

ایستادند و مقاومت كردند. این گذشته تاریخى 

پرافتخار مازندران است. لذا این منطقه ى شامل 

پیرو  شد،  مسلامن  كه  لحظه اى  آن  از  كشور 

این  شد.  تشیع  مكتب  و  امیراملؤمنین  مكتب 

سابقه ى تاریخِى این منطقه است.

قرن های  � از  بازمانده  عمیق  اخالق 
طوالنی

جهاد  براى  اسالمى،  ارزش هاى  براى  این ها 

و  ظلم ها  علیه  پرچم داران  براى  سبیل اللَّه،  ىف 

مستحكمى  پشتیبان  هم چون  همیشه  ستم ها، 

بودند؛ امروز هم همین است. به این ارزش ها، 

به این ایامن، به این اخالق عمیِق بازمانده ى از 

قرن هاى طوالىن باید احرتام گذاشت. این استان، 

اقامه  و  خدا  به  توّجه  و  ترّضع  و  توّسل  اهل 

مجالس و محافل دینى است. از قدیم این طور 

بوده است؛ بعد از انقالب هم بهرت و بیش تر و 

با كیفیّت تر شده است.

ایامن خالص و صمیمی �
برادران و خواهران عزیز! من این مطلب را 

بارها گفته ام؛ باز هم الزم است بگویم تا خوِد 

صمیمى؛  و  خالص  ایامن  این  قدر  مردم،  شام 

این معنویّت و صمیّمتى را كه در خطّه، نسبت 

انقالب هست، بدانید. در دوران  به ارزش هاى 

مازندران  استان  در  جریان  دو  گذشته،  رژیم 

مشغول فّعالیت و تالش بودند كه هر یك از این 

دو جریان براى خراب كردن و ىب ایامن و فاسد 

كردن ملتى كاىف است.

دو جریان برای بی ایامن کردن مردم  �
مازندران

ایامن  مازندران،  استان  در  كه  مردمى 

خودشان را - آن هم این گونه پُرشور و پُرمثر - 

حفظ كرده اند، در حقیقت این ایامن را در بین 

دستگاه  آن  طرف  یك  كه  انربى،  گاز  دهنه  دو 

بود،  چپ  موج  طرف،  یك  و  ستم شاهى  فاسد 

خیىل  ایامن،  این  كردند.  حفظ  و  داشتند  نگه 

ایامن  خیىل  ایامن،  این  است.  باارزىش  ایامن 

عمیقى است.

منابع ......................................................................

بیانات رهربی در دیدار مردم ساری، 1374

بیانات رهربی در دیدار مردم نوشهر و چالوس، 1388

بیانات رهربی در دیدار با مردم نوشهر، 1372

روایت عشق اهالی مازندران به اهل بیت

فرزندان مظلوم آل محمد
- سیدعلی حسینی خامنه ای

   ولی معظم فقیه
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جای جای شهرها و روستاهای 
قبور  از  است  پر  مازندران، 
علامی  و  امام زادگان  مطهر 
بر  عالوه  این ها  احرتام.  مورد 
اهالی  قدرشناسی  مناد  این که 
معارف  صاحبان  از  مازندران 
اهل بیت است، مناد عشق و 
ارادت مردم به خاندان مطهر 
علوی است. آشنایی با یکی دو 
مناسب  بقعه ها  این  از  منونه 

به نظر می رسد.

مقربه ای مورد توجه مردم �
شهرستان  در  »قاجاریه«  دوره  در  بنا  این 

روستای  در  و  است  شده  ساخته  »بابل« 

شهرستان  توابع  از  »گتاب«  شهر  در  »بنگرکال« 

دقیقاً  که  قدیمی  مقربه  این  دارد.  قرار  بابل 

دارد، مورد  تعلق  به چه كسی  نیست  مشخص 

توجه مردم این منطقه قرار دارد.

پیش نوشت ............................ ]

هامن  یا  سید«،  »سه  مقربه 
مقربه »میرحیدر آملی« مربوط 
قمری  هجری  نهم  سده  به 
است. این مقربه در آمل، محله 
پایین بازار، چاک رس، واقع شده 
است. این اثر در تاریخ 15 دی 
به   ۶1 ثبت  شامره  با   1۳1۰
ایران  ملی  آثار  از  یکی   عنوان 
بنا  این  است.  رسیده  ثبت  به 
در محیطی تاریخی و قدیمی 
موزه  و  زیبا  حیاط  وجود  با 
از  یکی  و  شده  بنا  تاریخی 
منادهای معامری آرام گاه سازی 

در ایران است.

سفارش عالمه جعفری �
علامی  محلی،  مردم  گفته های  اساس  بر 

قدیمی مازندران به دیدار از این مقربه و قرائت 

فاتحه بر رس آن اهتامم زیادی نشان می دادند. 

نگارنده  برای  منطقه  این  میان ساالن  از  تن  دو 

از  عده ای  1364ش  سال  در  که  کرده اند  نقل 

طالب تهرانی که در ماه محرم برای تبلیغ به این 

مقربه  می آمدند،   این  زیارت  به  آمدند،  منطقه 

بدانید،  را  این مقربه  قدر  گفتند:  ما  به  خطاب 

هنگامی که استاد ما »عالمه جعفری« فهمیدند 

که ما عازم این شهر هستیم، سفارش منودند که 

به مقربه »ابن شهرآشوب« هم رس بزنید.

در  موجود  زیارت نامه  کتیبه   در  هذا  علی 

این بنا، عامل مدفون این بنا محمد بن شهرآشوب 

ابوجعفر  رشیدالدین  شیخ  با  كه  شده  ذكر 

در  كه  مازندرانی  محمدبن علی بن شهرآشوب 

اسمی  تشابه  می زیسته،  هجری  ششم  قرن 

شیخ  است،  معروف  تاریخ  در  که  آن چه  دارد. 

میرحیدر آملی �
حیدر  سید  بهاء الدین  صوفی،  عارف  حکیم 

بن علی بن حیدر معروف به شیخ حیدر آملی 

یا میرحیدر آملی )زاده: 720 هجری، درگذشت: 

794 ( عارف، صوفی و مفرس شیعه دوازده امامی 

قرن هشتم است. وی از نوادگان علویان مازندران 

است که نسبش به امام زین العابدین علیه السالم 

می رسد.

ویژگی های بنا �
این بنای آجری دارای یک برج هشت ضلعی 

مقربه مالمحمد شهرآشوب

بنگرکال

شاید  است.  مدفون  »حلب«  در  رشیدالدین 

علی  بن  شهر آشوب  بن   به »محمد  این مقربه 

بنگركالیی« تعلق داشته باشد كه در میان اهالی 

به مقربه »مالعلی« شهرت دارد.

بنای مقربه �
با  كرسی  روی  و  بوده  آجری  مقربه  بنای 

نقشه  با  و  زمین  سطح  از  ارتفاع  نیم  حدود 

بنا  این  طول  در  است.  شده  ساخته  مستطیل 

هشت ستون و در عرض آن پنج ستون قرار دارد 

كه آجری هستند. سقف مقربه نیز چوبی است 

 1382 سال  در  دارد.  سفالی  پوشش  آن  بام  و 

شمسی بخش هایی از این بنا توسط كارشناسان 

و مرمت گران اداره كل میراث فرهنگی مازندران 

مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. 

منبع .......................................................................

مشاهدات عینی و سایت میراث فرهنگی مازندران

مقربه میرحیدر آملی

قسمت سه سید است.  مرت   12 ارتفاع  با  هرمی  گنبد  و 

با طاق  در ورودی  و  است  بنا چهارگوش  پایین 

از  جناقی در ضلع رشقی است. ضلع مقابل آن 

خارج دارای دو طاق منای باریك است به خالف 

ضلع دیگر كه هر كدام یك طاق منا به پهنای 207 

سانتیمرت در میان آن بنا شده است. باالی طاق منا 

محلی برای نصب كتیبه وجود دارد. باالی آن ها 

در هر ضلع، 10 قرنیس سینه كفرتی و كشكولی 

است. باالی هر دو قرنیس كشكولی نیم دایره ای از 

كاشی است. چهار كنج باالی منا را از داخل جمع 

كرده و چهار ضلع دیگر به وجود آورده اند كه با 

چهار ضلع اصلی مجموعا هشت ضلع می شود و 

كمربند گنبد را تشكیل می دهد. سقف را بر آن 

بنا كرده اند و از خارج گنبد مثمن القاعده است. 

به كار رفته آجر و گچ  بنا  این  مصالحی كه در 

بوده و در نوع خود در بین برج ها و مقربه های 

چهارظلعی و قرنیس جالب توجه و خاص است.

منبع .......................................................................

میراث فرهنگی و گردش گری مازندران
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مازندران  روز  آبان  چهاردهم 
زیرا  است  شده  نام گذاری 
روز،  این  در  مازندرانی ها 
حکومت  نخستین  بنیان گذار 
 14 شدند.  جهان  در  شیعی 
با  مطابق  شمسی   24۳ سال 
هجری   25۰ سال  رمضان   25
کبیر  داعی  ورود  روز  قمری 
به سعیدآباد در چالوس است. 
نارص  به  ملقب  حسن بن علی 
فرمان روای  سومین  کبیر، 
است.  بوده  تربستان  علویان 
گوناگون  جهات  از  او  دوران 

جالب توجه است.

تاریخ سیاسی �
به  این که  از  بعد  کوتاهی  کبیر مدت  نارص 

حکومت دست یافت، عمالً از قدرت و سیاست 

کناره گرفت و بیش تر اوقات خود را رصف نگارش 

امور  رو  این  از  کرد.  مذهبی  تبلیغات  و  کتاب 

حسن بن قاسم،  خود،  پرسعموی  به  را  حکومتی 

سپرد؛ به رغم این که با مخالفت برخی از پرسانش 

که  بود  برده  پی  نکته  این  به  او  شد.  روبه رو 

به  نسبت  بیش تری  شایستگی  حسن بن قاسم، 

نارص  دارد.  تربستان  امور  اداره  برای  فرزندانش 

کبیر با این اقدامش نشان داد بیش از آن که به 

فکر خانواده خود باشد، به فکر تامین و رفاه و 

امنیت مردم تحت حکومتش است.

زمینه های فرهنگی �
شخصیت حسن بن علی در دو زمینه جداگانه 

قابل بررسی است.

1- علمی- فرهنگی و مذهبی   2- سیاسی.

پایگاه های  � توانست  حسن بن علی 

متعددی را برای کانون فعالیت خویش ایجاد 

کند و به تبلیغ اسالم و پرورش شاگردانی در 

نارصیه  نام  به  بعدها  )که  خویش  مکتب 

معروف شد( پرداخت. او مبلغانی را به نقاط 

مختلف تربستان و گیالن اعزام می کرد تا به 

تبلیغ اسالم بپردازند.

فعالیت های  برای  او  که  نهادی  مهم ترین 

اختیار  در  مذهبی  تبلیغات  و  فرهنگی  علمی، 

داشت، مسجد بوده است. به همین دلیل مساجد 

زیادی در نقاط مختلف تربستان و گیالن بنا کرد.

حسن بن علی با این فعالیت ها توانست به دو 

هدف دست یابد؛

1- ترویج اسالم و مذهب تشیع در طربستان 

و گیالن

ایجاد  برای  مناسب  زمینه  کردن  فراهم   -2

نهضت علویان ضد سامانیان.

تاسیس  � و  دانشمندان  از  حامیت 
نخستین مدرسه در جهان اسالم

حکومت  به  دست یابی  از  بعد  او 

دانشمندان  از  حامیت  به  تربستان 

مکان های  هم چنین  و  پرداخت 

علم  تحصیل  برای  را  خاصی 

برای افرادی که عالقه مند به 

آموخنت دانش بودند، ایجاد 

کرد. او در شهر آمل به 

تاسیس مدرسه اقدام 

کرد که گفته می شود 

نخستین مدرسه ای بود که در 

جهان اسالم ساخته شد، چون تا قبل از 

آن زمان فعالیت های علمی مسلامنان بیش تر 

صورت  منازل  یا  مساجد  درسی  حلقه های  در 

می گرفت. حسن بن علی هم چنین یک کتابخانه 

کنار  در  که  کرده  احداث  آمل  شهر  در  بزرگ 

مدرسه ای که ساخته بود، مجتمع آموزشی بزرگی 

را تشکیل می داد.

 حسن بن علی خود یکی از علامی مهم زیدیه 

به شامر می آید. چنان که نزدیک به 100 کتاب 

در موضوعات دینی به نگارش درآورده است و 

بسیاری از مردم برای آموخنت علم و دانش، به 

سوی آمل که محل اقامت او بود، حرکت کردند. 

تثبیت اسالم در شامل �
تثبیت دین  از عوامل مهم  کبیر یکی  نارص 

اسالم در غرب تربستان و گیالن بود. چنان که ابن 

اسفندیار، مورخ قرن ششم هجری، که 300 سال 

بعد از او در تربستان زندگی می کرد، در کتابش 

می نویسد؛ »فضل و علم و زهد و آثار کرامت او 

هنوز در گیالن و دیلامن ظاهر است و مذهب و 

طریقت او معتقد گیل و دیلم است.« 

تا قبل از نیمه  این در حالی بود که تقریباً 

به  تربستان  مسلامنان  تعداد  هجری  سوم  قرن 

ویژه نواحی دیلم )نواحی کوهستانی بین گیالن 

و مازندران( بسیار اندک بوده است. این مطلب 

نشان دهنده این واقعیت است که حسن بن علی 

نفوذ خیلی زیادی روی مردمان این مناطق داشته 

است که توانست آن ها را به دین اسالم ترغیب 

کند.

در عرصه سیاسی برجسته ترین ویژگی حسن 

 بن  علی مردم  دوستی و عدالت محوری اوست. 

حتی به گفته طربی سنی مذهب، مردم تربستان 

هرگز نظیر او را از نظر عدالت و نیک رسشتی و 

حقیقت خواهی تا آن زمان ندیده بودند. 

محبوبیت نارص کبیر در بین مردم تربستان 

آن قدر قابل توجه بوده است که اولیاءالله آملی 

تعداد افرادی را که با حسن بن علی بیعت کرده اند 

با  البته  است.  نوشته  نفر  میلیون  یک 

در  تربستان  جمعیت  به  توجه 

مطمئناً  زمانی  دوره  آن 

افراد  این  تعداد  در 

مبالغه شده است.

تنها نقطه ضعفی که 

)حسن بن علی(  کبیر  نارص 

در امور سیاسی داشت، نداشنت 

بوده  حکومت  برای  الزم  اقتدار 

است یا نخواسته که این اقتدار را به 

طور جدی از خود نشان دهد.

جمع بندی �
اوالً  حسن بن علی  نهضت  مجموع  در 

حکومت علویان تربستان را احیا کرد و تربستان را 

برای مدتی ولو خیلی کوتاه مدت، از زیر سلطه 

سامانیان که دست نشانده خلفای عباسی بودند، 

در  تشیع  بیش تر  گسرتش  به  ثانیاً  آورد.  بیرون 

تربستان و گیالن کمک کرد.

 او نه با قدرت زور و اجبار بلکه به وسیله 

توجه  توانست  داشت،  که  پسندیده ای  خصایل 

نوع  از  هم  آن  اسالم  به  را  مناطق  این  مردم 

تشیع جلب کند و مهم تر از همه این که با رفتار 

منصفانه و ویژگی عدالت خواهی که در او منایان 

بود و آن را به مرحله عمل درآورده بود، باعث 

شد اوضاع اجتامعی- اقتصادی مردم تربستان تا 

حکومت  دوره  در  و  یابد  بهبود  زیادی  حدود 

جانشین او یعنی حسین بن قاسم نیز این وضعیت 

هم چنان ادامه داشت. چنان که این دوره زمانی 

تاریخ  درخشان  ادوار  از  یکی  هـ(   301  -316(

تربستان بوده است و مردم تا حدود زیادی طعم 

رفاه، عدالت و برابری را چشیدند که البته خیلی 

زود سپری شد و دوام چندانی نیافت.

تلخیص از منابع اینرتنتی

روزی که اسالم در مازندران به حکومت رسید

روز مازندران

» 
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روحانیت انقالبی
پرونده ای برای کارنامه مبارزات 
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در سال 1302  آیت اللَّه شیخ هادی روحانی 

ش - 1342 ق- در روستای »كله بست« از توابع 

به جهان گشود. پدرش  مازندران دیده  »بابلرس« 

شغل  به  آن  بر  عالوه  و  بود  وعظ  و  منرب  اهل 

كشاورزی هم اشتغال داشت. ایشان در سن پنج 

سالگی پدر را از دست داده و در این باره می گویند: 

»در سن پنج سالگی بودم كه پدرم از دنیا رحلت 

كرد و به ناچار تحت كفالت مادرم قرار گرفتم كه 

او برای من هم مادر بود و هم پدر ... . مادرم با 

كارگری رس مزرعه دیگران و كوبیدن شالی با وسایل 

سنتی قدیم و با دوزندگی لباس دیگران با دست 

به  نانی  تا  می كرد  تالش  مدام  نیمه های شب  تا 

دست آورد و بنده و خواهرم را اداره كند، پوشاك ما 

لباس های مندرس بچه های دیگران بود.«

به  هادی  مادر،  زیاد  مشكالت  مشاهده  با 

كارگری روی آورد. مدتی پس از كاركردن در مغازه 

نانوایی، چند ماهی در منزل یكی از متموالن شهر 

به كارگری مشغول شد، اما چون از بافت آن خانه 

راضی نبود، آن جا را ترك كرد. 

تحصیالت علوم دینی �

وی كه شیفته علم و دانش بود، در سن 18 

با تشویق یكی از بستگانش به فراگیری  سالگی 

علوم اسالمی در »مسجد موالنا« در »بابل« روی 

حجت االسالم  چون  بزرگانی  محرض  در  و  آورد 

مرحوم  درونكالیی«،  ابوالحسنی  یعقوب  »شیخ 

»سید محمد محقق بهشتی«، تلمذ كرد و »جامع 

املقدمات« را در آن جا به پایان رساند. بعد از چند 

ماه وارد مدرسه »صدراعظم« - حوزه علمیه »خاتم 

االنبیاء«- شد. هادی روحانی از اواخر سال 1323 

بزرگ  استادان  از  استفاده  و  تحصیل  ادامه  برای 

راهی حوزه علمیه »قم« شد. بعد از دو سال ادامه 

تحصیل در قم و »تهران« در اواخر سال 1325 برای 

ادامه تحصیل به »مشهد« مقدس رفت و »مطول«، 

»سیوطی« و »مغنی« را نزد استاد بزرگوار »ادیب 

نیشابوری« فرا گرفت.

در مدت چهار سال ترشف در مشهد به قدر 

توان در ادبیات و فقه و اصول و معارف بهره یافت 

و در سال 1329 به قم عزیمت كرد و در مدرسه 

»آیت الله  محرض  از  و  گشت  ساکن  »فیضیه« 

مرعشی« و حاج »شیخ عبدالحسین فقیهی گیالنی« 

بهره برد. ایشان همچنین در درس فقه آیت الله 

حاج »شیخ عباس علی شاهرودی«، »امام خمینی 

)س(« و آیت الله »سید حسین بروجردی« بهره مند 

شد. 

دوران مبارزات �

در  فقیه  ولی  مناینده  »نورمفیدی«،  آیت الله 

امام  حرضت  وقتی  می گویند:  »گلستان«،  استان 

مردم  اقشار  همه  كردند،  آغاز  را  نهضت  )س( 

اهمیت ورود و حضور در انقالب را درك نكرده 

بودند. اوایل یك حضور عمومی نبود و حتی همه 

روحانیان فرصت حضور جدی در انقالب را پیدا 

نكرده بودند، اما آیت الله روحانی از اوایل نهضت 

حرضت امام حضور فعال داشتند و از عالقه مندان 

و مریدان به حرضت امام بودند كه این یك امتیاز 

مهم است. 

حجت االسالم حسن روحانی، فرزند ایشان و 

امام جمعه فعلی بابل، نیز اظهار داشت: گاهی 

كه برای پدر مشكالتی در بعد سیاسی به وجود 

برای  می آورد،  فشار  شدت  به  ساواك  و  می آمد 

خالصی از این وضع بالفاصله به شهرستانی كه از 

ایشان دعوت می كردند، می رفتند تا وظیفه خویش 

را در ایام تبلیغ به طور كامل انجام دهد و آثاری 

از هدایت دین الهی را در مكان های مختلف به 

یادگار بگذارد. 

خدمات اجتامعی �

 از خدمات انجام شده توسط آیت الله روحانی 

در استان مازندران می توان به احداث پارك بزرگ 

»نوشیروانی« بابل، احداث پل كله بست، بازسازی 

به  كمك  فرهنگی،  خدمات  انجام  صدر،  مدرسه 

مناطق جنگی، كمك  برخی  بازسازی  زلزله زدگان، 

تفقد  مردم،  مشكالت  حل  »نكا«،  سیل زدگان  به 

از معلوالن و بیامران، پی گیری احداث کشتارگاه 

صنعتی در »بند پی« و احداث پل »موزیرج« اشاره 

كرد. 

وفات �

مرحوم آیت الله روحانی پس از عمری تالش 

از  بسیاری  به  دانش  و  علم  آموخنت  و  مبارزه  و 

سال 78  ماه  مهر   21 عرص  در  خویش  شاگردان 

هم زمان با سالروز شهادت امام هادی علیه السالم 

دار فانی را وداع گفت.

مشعل فروزان شامل �
وفات 	• برای  انقالب  معظم  رهرب  پیام 

آیت الله روحانی

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم

انا للَّه و انا الیه راجعون

مجاهِد  عامِل  تأسف انگیز  رحلت 

حجت االسالم  و  مرحوم  خستگى ناپذیر، 

روحاىن  هادى  شیخ  حاج  آقاى  املسلمین 

ارواحنافداه  بقیه اللَّه االعظم  به حرضت  را 

مؤمن  و  رشیف  مردم  قاطبه ى  به  و 

علامى  به  به خصوص  مازندران  خطه ى 

اعالم و ارادت مندان آن بزرگوار و باالخص 

و  فرزندان  دیگر  و  محرتم  آقازاده ى  به 

تسلیت  صمیامنه  مرحوم  آن  بازماندگان 

و  پرهیزگار  و  مبارز  عامل  این  می گویم. 

همواره  متامدى  سالیان  طول  در  پارسا 

در  فروزاىن  كردار خود مشعل  و  گفتار  با 

می شد.  محسوب  كشور  شامل  منطقه ى 

در دوران طاغوت، شجاعانه مبارزه كرد و 

در دوران انقالب و جنگ تحمیىل و پس 

خود  درخشان  و  روشن  مواضع  با  آن  از 

راه  ره روان  و  مجاهدان  راه مناى  همیشه 

و  مستمند  مردم  حال  از  هرگز  بود.  حق 

منى ماند.  غافل  آنان  به  كمك  براى  تالش 

عمر خود را براى خدا و در راه خدا و در 

خدمت به بندگان خدا و در تأیید و كمك 

به نظام اسالمى گذرانید. نام و یاد نیك او 

شد.  نخواهد  محو  ملت  این  خاطره ى  از 

رحمت خدا بر او و درجات او متعاىل باد.

سیدعىل خامنه اى

1378/7/22

منابع ...........................................................................

دفرت مناز جمعه شهرستان بابل

پایگاه اطالع رسانی خامنه ای دات آی آر

مروری بر زندگی و مجاهدت آیت الله شیخ هادی روحانی

عالم مجاهد خستگى ناپذیر 
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از عبدالوهاب تا آیت الله شهید �
شامل فقط طبیعت نیست	•

زیبای  روستاهای  به  تاکنون  از شام  بسیاری 

دهستان لفور )از توابع سوادکوه مازندران( نرفتید. 

آن جا  اقوام من هنوز  از  بسیاری  روستاهایی که 

زندگی می کنند. روستاهایی که نه فقط زادگاه پدر 

و مادر، بلکه زادگاه برادر و خواهرم نیز هست. 

طبیعت زیبای شامل واقعا رسآمد است. اما 

شامل فقط طبیعت نیست. شامل محل رشد و 

منو شخصیت های برجسته علمی، سیاسی، دینی، 

الزم  هست.  و  بوده  ورزشی  و  فرهنگی  هرنی، 

نیست نام بربم. شیرگاه، شهر من هم بی نصیب 

نبوده و نیست. 

ما بی نصیب نبودیم	•

و  شیرگاه  واقعا  قضایا  جور  این  تو  البته 

تعبیر عامل برجسته  به  نداریم.  ایران  و  مازندران 

حرضت آیت الله صالحی مازندرانی، »خطه رسسبز 

مرحوم  نبود.  بی نصیب  مازندران«  الله خیز  و 

آیت الله صالحی مازندرانی، از مراجع عظام تقلید، 

نخستین مجتهدی بود که در دفاع از امام خمینی 

سالم الله علیه در هامن سال 42 دستگیر شد. این 

جمله رو هم درباره واقعه هفت تیر گفته اند که: 

»در سیر این کاروان به سوی حق جل جالله، خطه 

رسسبز و الله خیز مازندران بی نصیب نبود؛ چرا که 

عامل فرزانه و شهید عزیزی چون حجت االسالم و 

املسلمین حاج شیخ عبدالوهاب قاسمی قدس رسه 

به این سلسله پیوست و جاودانه شد.« )ص2۰7(

آیت الله شهید قاسمی	•

حیف است آیت الله شهید عبدالوهاب قاسمی 

شخصیت  این  کمی  نشناسید!  را  سوادکوهی 

برجسته را بشناسیم و قدر مفاخر خود را بدانیم. 

رو دست یافتنی تر  اون ها  الگوها،  درباره  خوندن 

می کنه. ما هم می تونیم مثل اون ها باشیم.

حیات با برکت �
تولد و کودکی:	•

لفورک  روستای   ،1312

بخش  توابع  از  لفور  )دهستان 

سوادکوه  شهرستان  شیرگاه، 

مازندران( در خانواده ای مذهبی 

)ص۳9(. از هامن کودکی در فکر آموخنت 

و کسب کامل بود. به همین دلیل، او را »آقا« صدا 

این  افتخارآفرین  آینده  از  دورمنایی  که  می زدند 

کودک بود. )ص4۰(

تحصیالت علوم دینی و حوزوی:	•

نزد عمویش و سپس در بابل، تهران و مشهد. 

)صص42و 4۳(

سوابق مبارزاتی قبل انقالب:	•

حضور فعال در نهضت ولی معظم فقیه، امام  -

خمینی از سال 1341. در مشهد، ساری و... )۶9-

)75

هفده نوبت زندانی شدن در زندان های رژیم  -

ستم شاهی  )ص18۰(

پرشور  - سخن رانی های  درباره  خامنه ای  امام 

مشهد  در  پهلوی  رژیم  علیه  ایشان  انقالبی 

می فرمایند: »فریاد جوش و خروش آقای قاسمی 

گوشم  در  مدرسه سلیامن خان مشهد هنوز  در 

است.« )ص74(

آیت الله  - از  منایندگی  )به  کویت  به  سفری 

وحید خراسانی( و سفری به سوریه و چند سفر 

به عربستان و سفری به مرص در ادامه خدمات 

مذهبی و تبلیغاتی انقالبی )ص87(.

پس از پیروزی انقالب:	•

رفع  - و  کمیته ها  تشکیل  در  گسرتده  تالش 

نابه سامانی ها و حفظ امنیت شهر ساری )ص89(.

هدایت مردم در جریانات سیاسی و انتخابات  -

)ص89(.

عضویت در انجمن اسالمی ساری )ص9۰(. -

مجلس  - دوره  اولین  در  ساری  مردم  منایندگی 

)ص94(.

حضور در جبهه های جنگ )ص217(. -

شهادت در واقعه شهدای هفت تیر، دفرت حزب  -

مظلوم  شهید  یاران  هم راه  به  اسالمی  جمهوری 

بهشتی. )ص97(.

روحانی شهید محمدصادق قاسمی سوادکوهی،  -

فرزند اوست که راه پدر را ادامه داد و در جبهه های 

نربد با رژیم بعث به شهادت رسید. )ص218(.

کتاب  به  مربوط  صفحه ها  شامره  پی نوشت: 

»منادی والیت« نوشته محمدرضا صادقی است.

شهید مظلوم گم نام �
مظلوم  شهید  مثل  شهید  این 

و  زیست  مظلوم  بهشتی، 

مظلومانه شهید شد و حتی بعد 

شهادت هم مظلوم ماند. یکی از 

جنبه های مظلومیت این شهید، این 

است که گرچه قدرت بیان او در جذب 

مخاطبان و مستمعان از شهید مطهری هم 

حتی  او،  از  اثری  هیچ  )ص1۰8(،  بوده  بهرت 

دست نوشته ها و سخرنانی ها، هنوز چاپ نشده 

است. جالب تر این که مجلس شورای اسالمی )که 

آثار  از  برخی  بوده(  آن  اول  دور  مناینده  ایشان 

اهدایی توسط خانواده آن شهید را نه تنها چاپ 

نکرده، بلکه مفقود کرده است! )ص5۰(

پیدا  � را  راه  می شود  ستاره ها  این  با 
کرد. )امام خامنه ای(

حساب کردم سنجیدم که من برای آن که عاطل 

و باطل نباشم باید چه بدانم و چه بکنم و چون 

بایست ها را آمار گرفتم و زمان مخصوصی را که 

به  داشتم، حساب منودم،  آن ها الزم  اجرای  برای 

...دیگر فرصتی  این نتیجه رسیدم در زندگی من 

برای مستحب و مباح باقی منی ماند تا چه رسد به 

مکروه و نعوذبالله حرام. این بود که برای یادگیری 

و انجام بایست ها برنامه ریزی و زمان بندی منودم و 

حاصل آن شد که تکالیف من برای آن که از تعطیل 

فرصتی  و  وقت  از  بیش  یابم،  رهایی  بطالت  و 

است که دارم. دیگر کم ترین غفلت و کوچک ترین 

تسامح را روا نداشته؛ آن چه را طبق برنامه انجام 

می دادم، رضوری و واجب می دانستم... )ص45(.

 معرفی کتاب �
شهید 	• یادنامه  والیت:  »منادی  کتاب:  عنوان 

شیخ  حاج  آیت الله  نستوه  مبارز  عالیقدر، 

عبدالوهاب قاسمی سوادکوهی«

سوادکوهی، 	• صادقی  محمدرضا  کتاب شناسی: 

ساری، انتشارات ترنم بهار، 1388.

هامن گونه از اسم آن برمی آید، شبه یادنامه ای 

است که در آن خاطرات، نوشته ها و پیام هایی از 

العظمی  امام خامنه ای، مرحوم آیت الله  حرضت 

آیت الله  تقلید(،  )مرجع  مازندرانی  صالحی 

عباس علی سلیامنی )مناینده خربگان رهربی، امام 

جمعه زاهدان و مناینده امام خامنه ای در سیستان 

و بلوچستان(، رسدار باقرزاده )مسئول سابق بنیاد 

حفظ آثار دفاع مقدس(، آیت الله طربسی )مناینده 

ولی فقیه در مازندران(، آیت الله منصور معلمی، 

آیت الله علی معلمی و دیگر چهره های علمی و 

هاشمی  اکرب  جمله  از  کشور  سیاسی  و  مذهبی 

آمده  گرد  واالمقام  شهید  این  درباره  رفسنجانی 

است.

جنبه های  معرفی  به  کتاب  ابتدایی  بخش 

مختلف حیات علمی، سیاسی، اجتامعی و اخالقی 

شهید و بخش های انتهایی به بیان گزیده اندیشه ها 

و تصاویر و اسناد می پردازد.

منادی والیت
- حمید درویشی

یادنامه آیت الله شهید عبدالوهاب قاسمی، از شهدای هفت تیر

» 

شهید 
شهید مثل 

این 

مظلوم  بهشتی،  مظلوم 

 شهید 
ومانه

ت و مظل
زیس

شهادت 
شد و حتی بعد 

م ماند
هم مظلو
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یک فقیه مجاهد در یک نگاه �
در 1312 ش  مازندرانی«  صالحی  »اسامعیل 

در روستای »نفت چال« از توابع دهستان »لفور« 

شهر »شیرگاه«  به دنیا آمد. با فراگیری »قرآن« و 

»جامع املقدمات« نزد پدرش، به تحصیل در بابل، 

تهران، قم و مشهد ادامه داد و دروس 

سطوح را در آن جا نزد استادانی چون 

فرا  قزوینی«  »هاشم  آیت الله 

گرفت. سپس به قم بازگشت 

و  فقه  خارج  دروس  و 

اصول را از محرض آیات 

خمینی«،  »امام  عظام 

»بروجردی«، »گلپایگانی«، »هاشم 

آملی« و »محقق داماد« به پایان رساند. در 

فلسفه هم از شاگردان عالمه »طباطبایی« بود. در 

سال های 2-1331 با آشنایی با آیت الله »کاشانی«، 

به فعالیت های سیاسی روی آورد. در طول نهضت 

اسالمی امام )س( نیز فعال بود و پس از پیروزی 

به  مازندران  استان  از  دوره  دو  اسالمی،  انقالب 

منایندگی مجلس خربگان رهربی انتخاب شد. او در 

نهایت در شهریور 1380 ش در گذشت و در قم به 

خاک سپرده شد. از وی آثاری چون »مفتاح البصیره 

االصول«  »مفتاح  جلد(،  )سه  الرشیعه«  فقه  فی 

)خارج اصول( »رساله توضیح املسائل« و »مناسک 

جمع« بر جای مانده است.

حاشیه های مهم تر از منت �
نان به اندازه رفع گرسنگی فراهم نبود	•

در دوران اقامت در مدرسه فیضیه قم، عشق 

به تحصیل چنان رسارس وجودشان را فرا گرفته بود 

را  آن روزها  فقر و سختی های طاقت فرسای  که 

به راحتی تحمل می کردند. خودشان در این باره 

گفته اند: »ایامی بر ما گذشت که امکان به دست 

آوردن نان، حتی به اندازه رفع گرسنگی هم فراهم 

نبود، اما تحمل آن برای کسانی که شیدای تحصیل 

مشکل  چندان  هستند،  دینی  معارف  و  علوم 

نیست.«

2۰ ساعت مطالعه و تدریس در روز	•

تالش و جدیت در تحصیل و مطالعه مداوم، 

بیش تر اوقات ایشان را پر کرده بود. به گونه ای که 

زمان تحصیل و تدریس شان در شبانه روز به 20 

ساعت می رسید.

زندگی علمی	•

قم  علمیه  حوزه  در  سال   40 حدود  ایشان 

به تدریس فقه و اصول و علوم اسالمی مشغول 

شمسی  هجری   1369 تا   1352 سال  از  بودند. 

»کفایت االصول« اثر »آخوند خراسانی« را تدریس 

کردند. سال 1358 هجری شمسی به تدریس خارج 

تا سال  این روند  فقه و اصول مشغول شدند و 

1380 ادامه داشت. در همین ایام بعضی از روزها 

را به تدریس تفسیر قرآن و اخالق اختصاص داده 

بودند. یک دوره خارج کتاب قضا، خمس، وکالت 

و کفالت از کتاب »تحریرالوسیله« امام 

بیع و بحث  خمینی)س(، خارج 

والیت فقیه از کتاب »مکاسب« اثر 

»شیخ انصاری«، کتاب رشح »تجرید 

االعتقاد«، دو دوره کتاب حکمت »رشح 

»نهایت  سبزواری،  مالهادی  منظومه« 

از  برخی  و  طباطبایی  عالمه  از  الحکمت« 

این ها  کنار  در  »اسفار« »مالصدرا«...  مجلدات 

برای کودکان و نوجوانان هم کتاب نوشتند!

کسی  هر  برای  آقا  که حرضت  کردید  دقت 

عبارت »آیت الله« را به کار منی برند و عمدتا آن ها 

را با لفظ »حجت االسالم« یاد می کنند؟

معرفی کتاب: �
خاطرات آیت الله اسامعیل صالحی مازندرانی

اسالمی، 2500  انقالب  اسناد  مرکز  انتشارات 

تومان، 283 صفحه.

فصل اول این کتاب درباره ی زندگی، تحصیالت، 

'آیت الله  تدریس  و  شاگردان،  و  استادان  معرفی 

شیخ اسامعیل صالحی مازندرانی' است. در فصل 

دوم، نگارنده هم گامی با نهضت امام خمینی)س( 

و  سیاسی  جایگاه  ارزیابی  ضمن  کرده،  بیان  را 

علمی امام)س( حوادثی را که در دوران مبارزه به 

وقوع پیوسته، رشح می دهد. فصل سوم مربوط 

به سفرهای تبلیغی ایشان است. در فصل چهارم، 

وقایع بعد از انقالب اسالمی را مرور کرده، بعضی 

پایان  در  برمی شامرد.  را  خود  مسئولیت های  از 

تصاویری از وی درج شده است.

منابع ...........................................................................

پایگاه اطالع رسانی خامنه ای دات آی آر

فرهنگ نامه رجال سده اخیر

کنگره آیت الله صالحی مازندرانی

و...

مدافع صادق و صمیمى انقالب
مروری بر زندگی آیت الله العظمی صالحی مازندرانی

» 

 از جمله ی  
 جلیل 

ن  عامل 
ای

و از 
خائر حوزه ی  علمیه  

ذ

صادق  
حامیان  و مدافعان  

ی  انقالب ، چه  در 
و صمیم

س  از 
ق  و چه  پ

ختنا
دوران  ا

ب  می شدند
آن  محسو

از ذخائر حوزه علمیه �
پیام تسلیت رهربی در پی درگذشت 	•

آیت الله صالحی مازندرانی

بسم  الله  الرحمن  الرحیم 
درگذشت  عامل  و فقیه  بزرگوار آیه الله  
حوزه ی   به   را  مازندرانی   صالحی   آقای  
اعالم   علامی   و  مراجع   و  قم   علمیه ی  
آن ، همچنین  به  مردم  رشیف  و انقالبی  
و  بازماندگان   به   بخصوص   و  مازندران  
فرزندان  مكرم  آن  مرحوم  تسلیت  عرض  
می كنم . این  عامل  جلیل  از جمله ی  ذخائر 
مدافعان   و  حامیان   از  و  علمیه   حوزه ی  
صادق  و صمیمی  انقالب ، چه  در دوران  
محسوب   آن   از  پس   چه   و  اختناق  
می شدند و فقدان  ایشان  برای  كسانی  كه  
از خرمن  دانش  وی  بهره  می بردند و نیز 
برای  دوستان  و ارادمتندان  ایشان  موجب  

خسارت  و مایه ی  تأسف  و تأثر است .
از خداوند متعال  علو درجات  ایشان  و 
صبوری  و اجر برای  بازماندگان  محرتمشان  

مسالت  می منایم .
سید علی  خامنه ای  - 1380/06/11
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کتاب شناسی:

محمدرضا احمدی

نارش: مرکز اسناد انقالب اسالمی

تعداد صفحات: 388

چاپ اول: زمستان 1387

با رهربی داهیانه ی  ایران که  انقالب اسالمی 

رسافراز  مردم  حضور  و  همت  با  و  امام خمینی 

ایران به پیروزی رسید، از جمله انقالب هایی است 

که مردم از اقصی  نقاط کشور در آن حضور 

داشتند. روحانیت اصیل با بهره  گیری از تعالیم 

اسالم ناب محمدی صلی الله علیه وآله توانست 

با آگاهی بخشی به مردم و بسیج آن ها، ره بری 

به  نهایت  در  و  گرفته  دست  در  را  انقالب 

پیروزی برسانند. روحانیت متام نقاط ایران، اعم 

از شامل و جنوب در این انقالب، سهیم بوده 

و به نوبه ی خود در ایجاد حرکت های محلی 

نقش داشته اند.

حاج آقای فاضل و انقالب اسالمی �
حجت االسالم واملسلمین حاج شیخ محمد 

و  کشور  شامل  منطقه ی  از  اسرتآبادی  فاضل 

شهرستان بابل، از جمله روحانیانی است که پس 

از بازگشت به میهن اسالمی در سال 1354 به 

امر تبلیغ و ارشاد مردم پرداخت و با اوج گیری 

نهضت اسالمی، مسجد ایشان ملجأ و پناه گاه 

نیروهای انقالب شناخته شد.

ایشان قبل از بازگشت به ایران، در نجف 

ارشف از محرض استادان بزرگی مانند مرحوم 

آقای خویی، آیت الله شاهرودی، شیخ آقا بزرگ 

تهرانی و... بهره گرفت و با کوله باری از علم و 

معرفت به میهن مراجعت کرد.

فصل بندی محتوای کتاب خاطرات �
خوانندگان  روی  پیش  کتاب،  این  در  آن چه 

است  ایشان  خاطرات  منت  می گیرد،  قرار  محرتم 

که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی قم، طی 30 

 جلسه ضبط گردید. این خاطرات پس از بازنویسی 

و تدوین در شش فصل سامان یافته است:

خانوادگی  احوال  و  زندگی نامه  به  اول  فصل 

و  خصوصیات  آن  در  که  دارد  تعلق  ایشان 

ویژگی های مرحوم والدشان نیز بیان شده است. 

فصل دوم به تحصیالت و استادان ایشان در بابل 

و نجف اختصاص دارد. فصل سوم به خصوصیات 

امام خمینی اشاره می کند.  و ویژگی های حرضت 

حوزه ی  اجتامعی  و  علمی  وضعیت  هم چنین 

علمیه ی نجف نیز در این فصل بررسی شده است. 

فصل چهارم به بازداشت ایشان در سال 1354 و 

اقامت در بابل و فعالیت های دینی و سیاسی و 

اجتامعی اختصاص دارد. فصل پنجم به وقایع و 

حوادث بعد از انقالب می پردازد و در نهایت در 

فصل ششم به چگونگی تأسیس حوزه ی علمیه ی 

فیضیه  ی مازندران اشاره می گردد که از اقدامات 

بسیار مهم ایشان است.

برشی از کتاب �
...علام و رحانیون بابل كامال در خدمت انقالب 

بودند و آمادگی هر نوع هم كاری را داشتند. منتها 

و  حسابی  و  درست  سازمان  و  تشكیالت  چون 

منسجمی نداشتیم، ارتباط مان با سایر انقالبیون به 

ویژه رسان انقالب و نهضت خیلی كم و ضعیف 

بود. لذا علی رغم آمادگی برای فعالیت در مسیر 

انقالب، كم بود امكانات و اطالعات و عدم ارتباط 

دایمی و پیوسته و مطمنئ با رهربان انقالب باعث 

شده بود كه روحانیون چندان فعال نباشند. البته در 

زمینه هایی كه اطالعات كافی می رسید و روحانیون 

با وظایف انقالبی و سیاسی خود آشنا می شدند، با 

متام توان به صحنه می آمدند.

***********

پهلوی  رژیم  پلید  ماهیت  افشای  منونه اش 

و نخست وزیران خود فروخته اش مثل آموزگار و 

بختیار بود. در ایام دهه فجر، روحانیون در هر 

مناسبت به صحنه می آمدند و مردم را نیز برای 

حضور در تظاهرات فرا می خواندند. هم چنان كه 

بعد از انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری، 

راهپیامیی  روحانیون  هدایت  با  بابل  مردم 

گسرتده ای در حامیت از ایشان صورت دادند. 

تشدید حمالت ماموران به جامعت مردمی و 

در  بابل  شهربانی  رئیس  مشاركت  و  مساجد 

این حمالت و پرتاب گاز اشك آور توسط آن ها 

به میان مردم حارض در مسجد، بیشرت نشانه 

رعب و وحشت آن ها بود تا شهامت و اقتدار. 

از همین نیروهای دولتی بعدا اعرتاف  برخی 

كردند كه در آن ایام، ما برای مقابله با مردم از 

مركز درخواست كمك كردیم، ولی در جواب ما 

می گفتند: ما نیرویی برای كمك كردن به شام 

نداریم، فكر بیرون رفنت و مواجهه با مردم را 

از رستان بیرون كنید و فقط به فكر حفظ جان 

خودتان باشید.

***********

دولت  ماه  بهمن  یكم  و  بیست  روز  در 

رس  در  كه  شومی  نقشه  اجرای  برای  بختیار 

می پروراند، از ساعت چهار بعد از ظهر اعالم 

حكومت نظامی كرد كه متعاقبا حرضت امام 

نظامی  حكومت  مقررات  خواست  مردم  از 

این  بیایند.  خیابان ها  به  و  بگیرند  نادیده  را 

دستور پیامربگونه، منشاءش غیبی و الهی بود 

كه همه اولیاء الله كم و بیش از آن بهره مند 

می شوند. طبیعی است كه خداوند این همه 

تالش صادقانه و مخلصانه مردم و علام و فداكاری 

و رشادت های جوانان و شهادت و جان بازی شهدا و 

مجروحان را ضایع منی گرداند و در موقع نیاز امداد 

غیبی اش را به صورت های گوناگون نشان می دهند. 

البته دستور امام مبنی بر لغو حكومت نظامی، 

دستوری كامال منطقی و عقالیی بود! چرا كه ایشان 

قبال غیر قانونی بودن دولت بختیار را اعالم كرده 

بود؛ لذا معنی نداشت كه به دستورات و مقررات 

این دولت غیر قانونی تن داده شود.

غیبی  الهام  آن  و  خدا  لطف  با  حال  هر  به 

ته مانده طومار رژیم پهلوی در طی یك شب در 

هم پیچیده شد و حكومت سلطنتی از هم پاشید.

انقالب اسالمى در بابل
معرفی کتاب خاطرات حجت االسالم  و املسلمین حاج شیخ محمدفاضل اسرتآبادی 
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پیش نوشت ............................ ]

عبدالحمید  حجت االسالم 
 ،1۳25 متولد  عبداالحد، 
تحصیالت  است.  کیارس ساری 
در  و  قم  در  را  حوزوی 
مرحوم  چون  بزرگانی  محرض 
صالحی  العظمی  آیت الله 
فاضل  آیات عظام  مازندرانی، 
همدانی،  نوری  لنكرانی، 
وحید خراسانی و میرزا هاشم 
است.  رسانده  پایان  به  آملی 
که  است  روحانیانی  از  وی 
انقالب  پیروزی  مبارزات  در 
اسالمی نقش مهمی در ساری 

بر عهده داشته است.

W  استان در  خودتان  خاطرات  از  هفت تپه: 

انقالب  پیروزی  مبارزات  با  هم زمان  مازندران، 

اسالمی در ماه های آخر رشوع کنیم؟

در ماه رجب، تابستان سال 57 هم زمان با حمله 

رژیم به منازل و بیوت مراجع در قم و تعطیلی 

با  ساری  در  برگشتم.  ساری  شهرستان  به  حوزه 

هم راهی علام و جوانان انقالبی و حزب اللهی 

از  استمداد  امام،  فرامین  اجرای  جهت 

كلیه  به  بخشیدن  آگاهی  و  بازاریان 

اقشار، جشن نیمه شعبان تبدیل به 

عزا و چراغانی و جشن و شادی 

امام  حرضت  گردید.  تعطیل 

فتوا دادند مبنی بر این كه تقیه 

حرام است ولو بلغ ما بلغ. در ماه رمضان 

توفیق داشتم در مسجد مصطفی خان ساری به 

افشاگری جنایات رژیم منحوس با هم یاری آمریكا 

و ارسائیل در یك رشایط بسیار سخت و خفقان 

بپردازم.

تظاهرات چهلم شهدای 17 شهریور �
رمضان،  مبارك  ماه  از  بعد  رخداد  مهم ترین 

مناسبت  به  ساری  شهرستان  بزرگ  تظاهرات 

مصطفی  آقا  حاج  آیت الله  درگذشت  سال گرد 

به صورت  ما  بود.  شهریور  چهلم 17  و  خمینی 

آمدیم  كردیم،  امام حركت  مسجد  از  خودجوش 

»دروازه بابل«، از دروازه بابل به »خیابان طربسی« 

آن جا  آمدیم.  شهرداری  میدان  سپس  و  امروز 

سخن رانی بسیار داغ و حامسی انجام شد. نیروهای 

ارتش جلوی پادگان لشكر 31 »گرگان«، مجهز و 

مسلح برای كشت وكشتار بودند. تانك و نفربر هم 

در خیابان ارتش تا نزدیكی راه آهن، راه را به روی 

تظاهرات كنندگان بسته بودند.

تصور کنید یکی از ارتشیان جلوی در ورودی پادگان 

به زانو نشسته و گلنگدن تنفگ را كشیده كه بزند 

مشغول  شهرداری  پله های  روی  من.  سینه  به 

قرآن،  آیه رشیفه  این  قرائت  با  بودم.  سخن رانی 

»محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الكفار 

رحامء بینهم«، من و جمعیت در حال دیدن او 

بودیم. عبا و قبا را باز كردم و گفتم بزن! این سینه 

آماده است. آن اسلحه ای كه دست توست، اسلحه 

ایامن و قرآن و اسالم است. صدای »الله اكرب« مردم 

بلند شد. او هم حیا كرد و اسلحه را گذاشت زمین.

افشاگری علیه رشیف امامی �
آن روزها، رشیف امامی )دولت آشتی ملی( خودش 

را آیت الله زاده معرفی می كرد. باید افشا می  شد.

یک روز در مجلس سنا به ریاست وی دو بی ادب، 

پروفسور جمشید علم و عالمه وحیدی سخن رانی 

تا  را  خمینی  امام  علیه  جسارت  دو  این  كردند. 

آن جایی رساندند كه ایشان را از اسالم و قرآن خارج 

دانستند. من بریده سخن رانی این دونفر را در سال 

51 از جراید كیهان و اطالعات در كتابم گذاشتم.

گذشت و شد سال 57. آن روز علام از بهشهر، 

آیت الله  آمدند.  و...  جویبار  نكا، 

صدوقی بزرگ شهرستان ساری 

بود. آن جا در نبود من گفتند كه 

این سخن ران باید آقای عبداالحد 

باشد. حاال تصور کنید وقتی آیت الله 

كجا،  قاسمی  هست،  قاسمی  شهید 

عبداالحد كجا؟ اصالً قابل مقایسه نیست.

گرگان  و  امروز  شهدای  میدان  در  تظاهرات 

ورزشگاه  نزدیكی  تا  سیل جمعیت  بود.  روز  آن 

سید رسول حسینی پاشاكالئی ادامه داشت. حال 

مسلسل  و  تانك  در  غرق  »قارن«  خیابان  متام 

دستور  بكشند.  می خواستند  را  مردم  که  است 

تیراندازی داشتند. رفتم باالی منرب. آن جا نه »قال 

الله« به درد می خورد و نه »قال رسول الله«. جای 

این حرف ها نبود. آن دو بریده روزنامه را آوردم، 

مردم  آی  كیهان.  هم  این  و  اطالعات  این  گفتم 

مازندران! این آقایی كه مدعی است من دولت 

آیت الله زاده  من  می خواهم،  آشتی 

دروغ  او  هستم،  روحانی زاده  و 

سنا  مجلس  رئیس  او  می گوید، 

چند روایت معتبر
مصاحبه با حجت االسالم عبداالحد درباره انقالب اسالمی در مازندران

» 

مؤدب  ب، 
نجی رس 

اف

گفت  ود، 
ب متدینی  و 

رژیم 
این  با  هم  ما 

غیر 
چاره ای 

، اما 
خالفیم

م

ط لپش 
ت. فق

ن نیس
از ای

 در اسلحه!
، غرق

پیدا بود

گفتگو از: 
محمدحسین علی زاده

بود و به خمینی جسارت شد، اهانت شد. امروز 

آمده به عنوان آیت الله زاده دولت تشكیل بدهد؟! 

خالصه گفتم كه »گوهر پاك باید كه شود عامل 

فیض، ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود«. 

مردم مكر است، خدعه است، حیله است، سكوت 

نكنید. تا پیروزی نهایی و فرمان امام، نهضت ادامه 

دارد.

سوال و جواب در شهربانی �
انقالب در ساری از مسجد مصطفی خان، 

در  تاریخ كسی  آن  کلید خورد. در 

مسجد جامع منربی نداشتیم. به 

خاطر آن منربها، مرا به شهربانی 

بردند. البته دستور ساواك بود. 

كه  علوی«  »غالمرضا  روز  آن 

دوره  ارسائیل  در  سال  شش 

آمریكا  در  االن  و  بود  دیده 

است، گفت تو چرا تو این كارها 

را می كنی؟ گفتم كه شام به دو 

هم  من  بدهید،  جواب  سوال  تا 

را می كنم.  كارها  این  می گویم چرا 

سوامل اینه كه شاه مقلد است یا مجتهد 

اسالمی  ادعای  اگر  خمینی؟  امام  مثل 

بودن دارید، سوال مرا جواب بده. شاه اگر 

مقلد است از چه كسی تقلید می كند؟ اگر 

مجتهد است، رساله اش را به من نشان دهید. 

اگر مجتهد نیست، از كدام مرجع تقلید می كند؟ 

رساله آن مرجع را بیاور. اگر آن مرجع گفت حركت 

خمینی خالف اسالم است، من این را باالی منرب 

می خوانم. برآشفت و بعد مشغول نوشنت شد. 20-

25 ماده از دادستانی ارتش شاهنشاهی نوشت كه 

اگر جرمم ثابت می شد، در نهایت باید می رفتم 

باالی دار. گفت این را امضا كن، گفتم منی كنم. مگر 

به این رشط كه من بنویسم. گفت خب، بنویس. 

عبدالحمید  این جانب  نوشتم:  این طور  هم  من 

عبداالحد فرزند محمد متعهدم كه در منابر به 

جز گفنت حقایق دین مقدس اســــالم 

و فرامین فقهای عظــــام از 

و  واجبات  گفنت 
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» 

ود. بعد 
رده ب

رم ك
ی و

خیل

را  ساواك 
میله  از 2۰ سال، 

ساواك 
آوردم. 

در دستم  از 

عامل 
من  كه  بود  معتقد 

 مازندران هستم
ش در

اغتشا

محرمات، سخن دیگری نخواهم گفت. این طور شد 

در زمان طاغوت كه مردم به مكه می رفتند، علامی 

می رفتند، من 30 ساله را ممنوع الخروج كردند.

تظاهرات عید قربان �
می رسیم به تظاهرات بزرگ عید قربان كه آن روز 

كشتارشان صد در صد بود. رسگرد »صدیق« بچه 

»تنكابن« بســــــیار 

فســـــــر  ا

نجیب، مؤدب و متدینی بود، گفت ما هم با این 

نیست.  این  از  غیر  چاره ای  اما  مخالفیم،  رژیم 

فقط لپش پیدا بود، غرق در اسلحه! ماشین های 

شهربانی هم غرق در اسلحه بودند. می خواستند به 

هر طریق ممكن ما را مثل گربه بجوند.

جمعیت از میدان شهرداری تا میدان ساعت ادامه 

داشت. زمستان بود، اواخر آبان و نزدیكی آذر، ما 

پرچم را بلند كردیم، نه این كه من مالی آن چنانی 

باشم، اما شهامت و جرأتم خیلی زیاد بود، اصالً 

گفتم  می كشند،  مرا  كه  می دانستم  منی ترسیدم. 

حاال ادای دین بكنم، ولو بلغ ما بلغ. مردم نشستند. 

بود،  بازاری  بود،  نظامی  بود،  دانشگاه  استاد 

روستایی بود و... یک بلندگو دستی به گردن 

یک افرس عملیات قرار داشت که فقط لپش 

پیدا بود، انواع و اقسام اسلحه در 

می شه  گفتم  بود.  اختیارش 

اجازه بدی من دو دقیقه 

با مردم صحبت كنم؟ 

گرفتم.  را  بلندگو 

گفتم مردم! این 

آقایان جلوی ما را 

هم  حركت  اجازه  گرفتند، 

منی دهند، اسلحه و تیر و تیراندازی 

ای  هست.  آماده  كشتار  و  كشت  و 

مردم! ما مكتب داریم، ما رهرب داریم، 

ما دین داریم، ما اهل تخریب نیستیم، 

ما  از  انحرافی  شعار  و  آتش سوزی  هر 

به  می كنم هر كسی دست  اعالم  نیست. 

تخریب و جنایت بزند، او از ما نیست و او 

را به رسجایش بنشانید. ما دست بردار نیستیم تا 

نتیجه نهایی، راه را ادامه خواهیم داد.

آن روز شعار ما این بود كه »تا شاه كفن نشود، این 

وطن وطن نشود«، »سگ زرد برادر شغال است«، 

»سلطنت بر توله سگ محال است« و »این شاه 

آمریكایی، اعدام باید گردد؛ جمهوری اسالمی ایجاد 

باید گردد.«

شکنجه ساواک �
معلم  خانه  سخن رانی  در  یک بار   

گفتم كه شاه باید برود. خواسته ما مردم رفنت 

شاه و آمدن امام خمینی و برقراری 

اســــــالمی  حكومت 

است. نتیجه 

مرا  بود،  حجه  ذی   19 كه  آبان   29 كه  شد  این 

گرفتند، دست ها و سینه ام را شكستند.

به  نیك روز، دكرت زندان شهربانی  جنازه مرا دكرت 

من  داد.  مشرتک  کمیته  تحویل  و  آورد  »تهران« 

او را در سال 59 در بیامرستان »ماه شهر« دیدم، 

خودش را معرفی كرد. گفت عبداالحد تویی؟ گفت 

من دكرتت بودم، از آمبوالنس ساری تا تهران، من 

تو را آوردم كه مرده بودی! لحظه به لحظه هی 

می مردی، هی زنده می شدی.

آن روز در جریان دست گیری هم خیلی بی ادبانه و 

بابی حرمتی مرا دست گیر كردند. از ساعت هشت 

صبح خانه مرا با حضور 400- 500 تا از نظامی های 

من  وقتی  بودند.  كرده  محارصه  شخصی  لباس 

ساعت 2/5 وارد شدم، گفتند مرغك رفته تو النه 

و زنگ زدند. با خانواده بنا كردم به روضه خواندن 

و وصیت كردن و نصیحت كردن. گفتم اگر مرا 

نخور،  غصه  كشتند،  و  بردند  زندان 

دوست و آشنا و فامیل هستند. 

داشتم.  شش ماهه  دخرت  یك 

به  و  كردند  ماشین  سوار  مرا 

امام توهین می کردند. مرا آوردند 

در میدان اطالعات سه ساعت زدند 

پتو  استفراغ كردم، بعد مرا در  تا خون 

پیچیدند و آوردند در سلول ساواك تا ساعت 

نه می توانستم  بنشینم،  نه می تواستم  11 شب. 

بایستم، نه می توانستم بخوابم... فریاد، استخوان 

شكسته. خیلی ورم كرده بود. بعد از 20 سال، میله 

ساواك را از دستم درآوردم. ساواك معتقد بود كه 

من عامل اغتشاش در مازندران هستم.

 

W  هفت تپه: بابت مصاحبه به موزه عربت ایران

رفته بودم. اسم شام هم طبق الفبا بود. چیزی كه 

جالب بود این بود كه در اتاقی كه عكس ها وجود 

دارد، انسان خیلی از چهره ها را می بیند كه بعد از 

انقالب دچار انحراف هایی شدند، به نظر شام چه 

چیز باعث می شود كسی كه این قدر برای انقالب 

شكنجه دیده و این قدر زحمت كشیده، امروز راه 

را گم کند؟

من صاحب نظر نیستم. نظر سوال شام را از منت 

قرآن و از منت حدیث می دهم و وصلش می كنم 

این  از  گرفته  نشأت  که  ما  و رهرب  امام  نگاه  به 

چشمه زالل وحیانی. تعبیر زیبایی حرضت آیت الله 

وحیانی  مكتب  در  دارند  آملی  جوادی  العظمی 

و  می شوند  مبتال  بیامری  به  واقعاً  كه  آن هایی 

عاقبت به خیر منی شوند، این چراغ در آنان 

متام  انرژی اش  و  می شود  خاموش 

می شود. وقتی انرژی متام شود، 

راه استقامت قطع می شود. 
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مثل پلی كه با زلزله ویران شود. طبق آیه 12 سوره 

زمر، چراغ اخالص وقتی قطع بشود، انسان منحرف 

می شود.

و  شناخت  روح  آن  كه  است  این  بدبختی  همه 

معرفت معاد، در انسان به بار ننشسته. مثل نشای 

مازندران که وقتی آب به آن نرسد، زرد می شود، 

خشك می شود. باد گرم برسد، یا باد رسد، آن سمبله 

با قوت می آید،  انسان  را پوك می كند.  و خوشه 

چون یك وقتی خودش را حفظ نكند، تحت تاثیر 

قرار بگیرد، كام این كه آقایان دارند قرار می گیرند. 

آدم باید سامل باشد، آدم باید مانند حسین بن روح، 

تا  باشد  آگاه  و  آشنا  و  فرمان بر  محمد بن سمری، 

تخطی نكند.

اخالص، رمز ماندگاری �
انسان باید بداند كه مخلص كیست؟ عالمت مخلص 

به چه كیفیت است؟ یسلم قلبه، انقالبی، متدین، 

پیرو خط والیت فقیه، كسی است كه قلبش تسلیم 

خدا و پیغمرب و امام زمان و والیت فقیه باشد. و 

جوارحه،  سلم 

چشم،  جوارح، 

قلم،  زبان،  گوش، 

این  اگر  قدم. و... 

تعریف  انسان 

اخالص را بفهمد، 

اخالص  عالمت 

بعد  و  بفهمد  را 

هم مخلص باشد، 

انحراف  دچار 

امیر  منی شود. 

فرمودند  مومنان 

از  حواریون  که 

عیسی  حرضت 

من  پرسیدند 

فرمود:  املخلص؟ 

لله.  یعمل  الذی 

كسی كه برای خدا 

قدم بر می دارد، ال 

یبحث ان یحمده. 

نداشته  دوست 

و  مصاحبه  و  تحلیل  و  تفسیر  برایش  كه  باشد 

سخن رانی و »صل علی محمد« و ... گرفته شود. 

این چیزها در مخش نباشد.

W  هفت تپه: خوانندگان این مصاحبه، دانشجویان

علیه السالم هستند. خوب  امام صادق  دانشگاه 

است در پایان یك توصیه پدرانه بفرمایید.

اگر اجازه بدهید، من به مثابه نامه رسان، از خودم 

» 

گاه 
دانش

در 
سفانه 

متا

ساتید 
ا از 

بعضی  وقتی 

كسوت  در 
اگر 

ی آیند، 
م

اگر 
اما 

كن!  ولش  باشند، 

كرتیم!
ی چا

، خیل
كرواتی باشد

سخن نگویم، از بیانات امام در ارتباط با نقش و 

جایگاه حوزه و دانشگاه بگویم كه در سال 1367 

در تاریخ 9/2 ایراد شد. بیان حرضت امام در ارتباط 

با روز تشكیل بسیج و ارتش 20 میلیونی 

این است كه دانشجو با پیوند و اعتقاد 

نگاه  با  طالب  و  علمیه  حوزه  با 

مشرتك، بنده ای كه در محرضتان 

نشسته ام به عنوان یك طلبه 

كیلومرت  صفر  بی بضاعت، 

حوزه، حرضت عالی به عنوان چهره 

وزیر، وكیل، دبیر در آینده با حفظ این آیه 

»واجعلنی للمتقین اماماً« وحدت داشته باشیم. 

دوران  در  كه  كنی«  »مهدوی  آیت الله  حرضت 

شدم،  رشف یاب  خدمت شان  كشورشان  وزارت 

فرمود هیچ وقتی ضعف و سستی و رخوت را در 

خودتان راه ندهید، نه این كه اسیر هوا و هوس 

باشیم »واجعلنی للمتقین اماما« ای قرش مذهبی 

كلید  فردا  تا  می خوانید  درس  دارید  امروز  كه 

در دست شام  مردم  ناموس  و  مردم  از  حراست 

باشد، نه این كه آمده باشید تا میز پیدا كنید، یك 

لقمه نان به دست آورید، یك لقمه نان همه جا 

پیدا می شود، عرض من خدمت دانشجویان این 

موردی  به همین چهار  الهی  تقوای  با  كه  است 

كه در باب اخالص از آیه قرآن خواندم، تعریف 

از  را  مخلص، عالمت مخلص و حقیقت مخلص 

منت آیه قرآن جمع كنند. مبین اش را بدانند كی 

است. مبین دانشجو نیست، حوزه علمیه قم است. 

حوزه علمیه قم هم ابزارش دانشجو است. یعنی 

اگر اتومبیل نداشته باشی، منی توانی حركت كنی. 

حوزه علمیه اصل است، دانشگاه نفس است. حوزه 

علمیه ابزار ندارد، اما دانشگاه ابزار دارد، نفس ابزار 

دارد. »و الشمس و الضحها... و نفس و ما سواها 

فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زكیها« این 

باید بگیرد؟ حوزه  »من زكیها« را كجا 

اما  ابزار،  بدون  و  است  اصل 

دانشگاه نفس است و با بازار. 

نفس دست، نفس گوش، نفس 

زبان، نفس مال و ثروت. اگر این 

بیاید مفرس حركات حوزه باشد، این ها 

امام  فرموده  به  بخورد،  پیوند  هم  با 

آمریكا هیچ غلطی منی تواند بكند. هی او 

تحریم كرد، ما كشیدیم باال. هی او تكذیب كرد ما 

كشیدیم باال. چرا؟! 

این راه اصولی است كه غرور پیدا نكند. متاسفانه 

در دانشگاه وقتی بعضی از اساتید می آیند، اگر 

در كسوت باشند، ولش كن! اما اگر كرواتی باشد، 

خیلی چاكرتیم! این با فضای دانشگاه ها به ویژه 

امام  دانشگاه 

صادق علیه السالم 

نیست.  مناسب 

نگاه  نگاه،  باید 

صادق  امام 

باشد.  علیه السالم 

دانشجویان  بر 

امام  دانشگاه 

صادق علیه السالم 

که  است  فرض 

زندگی  تاریخ 

و  سیاسی 

امام  اجتامعی 

صادق علیه السالم 

میان  از  را 

كه  پژوهش هایی 

حوزه  از  هست، 

از  خاصه  علمیه، 

مانند  بزرگانی 

و  فاضل  آیت الله 

العظمی  آیت الله 

جوادی بیاموزند و عربت بگیرند. درخت وقتی به 

و شیرینی  بگیرد، شهد  نور  و  بخورد  وقتش آب 

دارد. اما خدایی ناكرده این گوش در اختیار سخن 

ناسامل، افكار ناسامل، اعتقاد ناسامل، انسان هواپرست، 

انسان پول دار وقتی وارد بشود، این آسیب هایی كه 

می بینی متاسفانه امروز...

W  هفت تپه: با تشکر از وقتی که در اختیار ما

قرار دادید.



شهید شاخص
پرونده ویژه تجلیل پایداری 
مازندران در مبارزه با نفاق

منافقین در قفس
منافقان کی و چرا به جنگل های شامل پناه آوردند؟ 

چه کردند؟ رسانجام آن ها چه شد؟

ما هامن مردمیم، هزار سنگر و مسلح به الله اکرب
برای تجلیل از پایداری مردم مازندران 

و کاربرد امروز آن

دانش آموز 14 ساله آملی، شهید شاخص سال 92
شهید طاهره هاشمی را در سال آینده بیش تر خواهید شناخت. 

او از بین 7000 شهید زن انتخاب شده است.

یک تیر و چند نشان
نامه ای است برای یک دوست. فرض کنید برای ما! 

پیامی هم دارد برای رئیس جمهور آمریکا.

روز آخر
یک روز معمولی اما ویژه. 

روز شهادت. از زبان یک شاهد عینی.

آقای بهشتی به من گفت که تو به ما ملحق می شوی
او خرب داشت شهید می شود. آخر او همه جوره، دخرت خوبی بود. 

شهید بهشتی هم این را می دانست.

هزار سنگر دل ها
خوب است دوباره تامل کنیم در معنای هزار سنگر. 

هزار سنگر چی؟

رزمندگانی مسلح به الله اکرب
وقتی امام، مردم شهر من را مسلح به سالحی کرد 

که شکست ناپذیر است

ژه
وي

ده 
ون

پر
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ما هامن مردمیم، هزار سنگر و مسلح به الله اکرب
در این پرونده، بیش از پرداخنت به تاریخ سیاسی منافقان کوردل در دهه اول 

انقالب، توجه به تاریخ اجتامعی و نقش مردم و در نتیجه آن، تجلیل از پایداری 

مردم خوب استان مازندران در پاس داری از دستاوردهای انقالب اسالمی اهمیت 

دارد. البته یادمان هم باشد که لزوم تجلیل، استفاده از تجربیات و درس های این 

پایداری برای زندگی امروز است.

از این رو، این پرونده را، ابتدا با یک خرب مرست بخش رشوع می کنیم. 

سازمان بسیج مستضعفین، یکی از شهدای پایداری مردم مازندران در مبارزه با 

حمالت مسلحانه منافقان را به عنوان »شهید شاخص« سال 1392 انتخاب کرده 

است. در این پرونده به طور ویژه به او خواهیم پرداخت.

از  یکی  دیدیم  آن  مناسب  شهید،  این  مقام  از  ویژه  تجلیل  راستای  در 

انشاءهای »سیده طاهره هاشمی« را منترش کنیم. روایت روز شهادت او )ششم 

بهمن 1360( نیز در جای خود خواندنی است. برخی چیزها را هم از زبان مادر 

شهید خواهید خواند!

اما از هر چه بگذریم، سخن دوست خوش تر است. نگاه متفاوتی از رهربی 

به حامسه مردم و تفسیر ایشان از »هزار سنگر« را از دست ندهید.

در  مسلحانه  حضور  جریان  در  منافقان  که  است  افتاده  جا  غلط  به 

جنگل های شامل، تنها به شهر آمل حمله کرده اند. در حالی که آن ها به هر جا 

که احتامل موفقیت می داده اند، حمله کرده اند. هم چنین حامسه های مردمی 

دیگری نیز در مازندران به وقوع پیوسته است که ارزش آن ها از حامسه مردم 

آمل کم تر نیست! 

آخرین مطلب این پرونده، به یکی از همین حامسه ها، حامسه مردم مسلح 

به »الله اکرب«، اختصاص یافته است.

دشمنان قسم خورده �
انقالب، دشمنان قسم خورده  پیروزی  از  پس 

نظام مقدس جمهوری اسالمی با کمک گرفنت از 

گروهک ها و سازمان های مخالف، سعی در ایجاد 

را  براندازی  حتی  و  نظام  به  زدن  خدشه، رضبه 

داشته اند.

انشعاب در سازمان �
سازمان  گروهک ها،  این  بزرگ ترین  از  یکی 

در  که  بوده  اقلیت«  خلق  فدایی  »چریک های 

کردستان حضور گسرتده ای داشته است.

در  اختالف  بروز  دنبال  به   1358 سال  در 

به  اعضای گروه  از  تن  این سازمان، دو  مرکزیت 

به  معروف  دهقانی«  عباس زاده  »ربابه  اسامی 

با  حرمتی پور«  »محمدباقر  و  دهقانی«  »ارشف 

نام  به  جدیدی  گروه  گروهک،  این  از  انشعاب 

سازمان »چریک هایی فدایی خلق ارشف دهقانی« 

را تشکیل دادند.

ارتش رهایی بخش ایران �
»عبدالرحیم   1360 بهار  1359تا  پاییز  از 

به  از اعضای مرکزیت گروهک دهقان  صبوری« 

دنبال اختالفات تئوریک با ارشف، گروه جدیدی 

را که بعد ها به »ارتش رهایی بخش ایران« معروف 

شد، تشکیل داد.

ورود منافقان به مناطق جنگلی شامل �

این گروه که بیش تر به شاخه انشعابی گروهک 

کمونیستی ارشف دهقان معروف بوده است، از 

جمله گروه های مارکسیستی – لنینیستی معتقد 

به مشی مسلحانه به شامر می رفت که به رهربی 

محمدباقر حرمتی پور در شهریور 1360با مقادیری 

سالح و مهامت وارد مناطق جنگلی شامل شد. 

درگیری های مسلحانه عمده �
عهده  به  تهران  در  گروهک  این  مرکزیت 

سازمان دهی  است.  بوده  صبوری  عبدالرحیم 

عملیات در شامل را محمدباقر حرمتی پور بر عهده 

داشته است. این گروه، درگیری های مسلحانه ای در 

مناطق مختلف از جمله شهر هزار سنگر »آمل«، 

نقاط مختلف »سوادکوه«، بخشی از »نور«، جاده 

»قائم شهر«-»ساری« و... داشته است. 

فرار از جنگل �
منافقان کوردل که در دست یابی هدف اولیه 

خود یعنی جلب حامیت مردمی ناموفق بودند، با 

سخت تر شدن رشایط و افزایش اختالفات درونی، 

رسانجام در اواخر سال 1361 از جنگل های شامل 

به کردستان فرار کردند.

منافقین در قفس
کدام دسته از منافقین در جنگل های شامل مستقر شدند؟
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خربی  سایت های  گزارش  به 
شامل  رزمندگان  چون 
 ،)razmandeshomal.ir (
هاشمی  طاهره  سیده  شهید 
دانش آموز 14 ساله مازندرانی 
که در حامسه ششم بهمن به 
شهادت رسید، به عنوان شهید 
معرفی   1۳92 سال  شاخص 

شد.

اخیر:  � سال های  شاخص  شهدای 
انتخاب از بین 7۰۰۰ هزار نفر

نوع زندگی و سیره عملی و نظری این شهدای 

عزیز که از قرشهای مختلف کشورمان از 

و  پرستاران  دانش آموزان،   معلامن،  بین 

پزشکان و... از اقصی نقاط کشورمان 

انتخاب می شوند، می تواند الگوی 

شایسته ای برای نسل امروز در 

راه رسیدن به قله سعادت و 

پیرشفت باشد.

»مریم  اخیر شهید  سال های  در 

خور  در  عارفه ای  نظر  به  که  فرهانیان« 

که  افضل«  »نرسین  و  بود  ستایش  و  تحسین 

معلمی و مجاهدت را در کنار هم معنا بخشیده 

درخشان  ستاره  کردستان،  غیور  بچه  شیر  و  بود 

غیرت و همیت »ناهید فاتحی کرجو« به جامعه 

با  نیز   1392 سال  برای  شدند.  معرفی  بانوان 

زن  هفت هزار  بین  از  صورت گرفته  بررسی های 

شهید، فرزندی از خطه شامل، یعنی شهید سیده 

طاهر هاشمی معرفی خواهد شد. دخرتی نوجوان 

میان  خونین  درگیری های  در  14سالکی  در  که 

گروهک های کمونیستی علیه مردم و انقالب،  در 

شهرستان آمل به درجه واالی شهادت نائل آمد.

سیده طاهره هاشمی، نتیجه تربیت  �
اسالمی

سیده طاهره هاشمی در یکم خردادماه سال 

1346 در شهرستان آمل و در روستای شهیدآباد 

در  وی  گشود.  جهان  به  دیده  محله(  )شهربانو 

خانواده ای متدین، مذهبی و طرف دار انقالب به 

دنیا آمد. تحت تربیت پدر و مادری بزرگوار که هر 

دو از سادات منطقه ی هزار جریب ساری بودند، 

رشد و پرورش یافت.

سایر  و  نهج البالغه  قرآن،  با  کودکی  از  وی 

کتاب های روایی شیعی، انس و الفت پیدا کرد و 

این چنین به دلیل جو فرهنگی و مذهبی خانواده، 

روح تشنه اش با عمیق ترین مفاهیم دینی و معنوی 

سیراب شد.

همیشه شاخص �
دانش آموزی  و  دل سوز  مهربان،  دخرتی  او 

ادای  در  هرگز  بود.  درس خوان  و  موفق  منونه، 

تکالیف واجب دینی، کوتاهی منی کرد و مستحبات 

را تا جایی که می توانست، به جا می آورد.

طراحی،  خطاطی،  چون  هرنی  کارهای  در 

گل دوزی، نگارش مقاله، تهیه  روزنامه دیواری و نیز 

اداره ی برنامه های فرهنگی مدرسه بسیار موفق 

بود و بسیاری از برنامه های فرهنگی، اجتامعی و 

حرکت های سیاسی مدرسه بر عهده  او بود.

در مواجهه با دانش آموزانی که تحت تأثیر 

قرار  منحرف  تبلیغات گروهک های 

گرفته بودند، بسیار مهربان، 

باحوصله و دل سوز بود و از 

فرط مهر و دوستی، آن ها را به 

خود جذب می کرد.

شهیده ای از حامسه هزار سنگر �
در  رسانجام  هاشمی،  طاهره  سیده 

غروب روز ششم بهمن  سال 1360 در حالی که 

از عمر کوتاهش منی گذشت، در  14بهار بیش تر 

حالی به کمک نیروهای مدافع شهر شتافته بود، 

در درگیری خونین گروهک های معاند انقالب با 

نیروهای بسیجی و مردمی، با اصابت دو گلوله به 

فیض شهادت رسید.

هرچند این بانوی بزرگوار موقع شهادت 14 

ذوق  و  نبوغ  به  توجه  با  نداشت،  بیش تر  سال 

یادگار  به  تجسمی  و  قلمی  آثاری  خود  رسشار 

گذاشته است.

انقالب  � هم،  با  همه 
اسالمی

مقاومت  در  است  گفتنی 

خانه  هر  آمل،  بهمن  ششم 

به یک سنگر مردمی تبدیل 

سنگر  هزار  شهر  حامسه  شد. 

دالوری های  و  پایداری ها  یادآور  آمل، 

همه امت اسالمی است، آن گاه که پیر و جوان، زن 

و مرد، کودک و نوجوان، همه دست به دست هم 

می دهند تا از انقالب اسالمی خود پاس داری کنند.

» 

هاشمی،  هره 
طا سیده 

و  پایداری  از  است  منادی 

مردم 
جانبه 

همه  
حضور 

یژه 
و به  ایران 

مسلامن 

از  دفاع 
در 

علویان  دیار 

ی انقالب اسالمی
اوردها

دست

» 

با  ز 
نی  1

برای سال ۳92

ه از 
گرفت

بررسی های صورت 

شهید، 
هزار زن 

بین هفت 

شامل،  خطه  از  فرزندی 

هره 
شهید سیده طا

یعنی 

هاشمی معرفی خواهد شد

دانش آموز 14 ساله آملى؛ شهید شاخص سال92
شهید »سیده طاهره هاشمی« به عنوان شهید شاخص سال 92 انتخاب شد

است  منادی  هاشمی،  طاهره  سیده 

همه  جانبه  حضور  و  پایداری  از 

به  ایران  مسلامن  مردم 

ویژه دیار علویان در دفاع از 

دستاوردهای انقالب اسالمی.

اینک ماییم و تداوم راه او. باشد 

رودخانه  در  را  خود  سهم  بتوانیم  که 

خروشان و پیش رونده انقالب به درستی و 

کامل ایفا کنیم.
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هاشمی«،  طاهره  »سیده 
 ،1۳92 سال  شاخص  شهید 
دخرت نوجوان بسیجی بود که 
هوش و ذوق رسشاری داشت. 
انشایی را از این بانوی شهید 
پیشنهاد  به  که  می خوانیم 
یک  به  خطاب  باید  معلم 
انشای  می شد.  نوشته  دوست 
هاشمی  طاهره  سیده  شهید 
قالب  در  ابتکاری  طرحی  در 
نامه ای به یک دوست امدادگر 
و رزمنده فرضی نگاشته شده 
ضمن  نامه،  این  در  او  است. 
پرداخنت به مسائل روز سیاسی 
نیز  را  پیامی  اجتامعی،  و 
خطاب به رئیس جمهور وقت 
کرده  گوش زد  متحده  ایاالت 
میان  فرعی  تیرتهای  است. 
از  منت برای سهولت خواندن، 
و درون  اضافه شده  ما  سوی 

دو قالب ] [ قرارگرفته اند.
به نام خدا

نامه ای می نویسم برای تو دوست در جنگم. 

رشیفم!  دوست  ای  کفم!  بر  جان  دوست  ای 

نامه ای که شاید از آن کوِه مشکالت که بر رست 

فرود آمده است، بکاهد. هر چند که این نامه 

برایت سودی ندارد. برای تویی که در سنگر به 

مداوای مجروحان جنگ اعم از ایرانی و یا غیر 

حقیقت  در  را  نامه  این  من  می پردازی.  ایرانی 

اما روزگار  برای دوستانم می بایست می نوشتم، 

را چه دیدی؟ باید نوشت برای تو که حتی یک 

نامه نظری بیفکنی،  این  نتوانی به  لحظه شاید 

چون مجروحان در جلویت صف کشیده و رگ بار 

در  رست  باالی  بر  نارنجک  و  توپ  و  مسلسل 

پروازند.

به  تو  با  می توانستم  کاش  ای 

جبهه آیم و مسلسل هارا در آغوش 

گیرم، اما می دانم که چه خواهی 

دیگری  سنگر  من  بله  گفت. 

را هم چون  دارم و سنگرم 

کرد،  خواهم  حفظ  تو 

هم چون تو که با وسایل 

اندک  اولیه بسیار کم و غذای 

در خط مقدم جبهه ای. 

]آن ها می خواهند حق با باطل سازش کند[
شاید بر من عیب بگیری که چرا به آگاهی 

اما  می دانم  منی پردازم.  هم شهریانم  و  دوستان 

آگاهی دادن به کدامین مردم؟ به مردم جان بر 

باید  زیرا  که منی گویی!  نه می دانم  کف شهرم! 

به اشخاصی آگاهی داد که چشم ها را بسته و 

گوش ها را پنبه منوده و به شعار دادن در رس چهار 

راه ها مشغول اند. شعار »مرگ بر 

آمریکا«یی که معنی آن سازش با 

آمریکاست! می گویند که باید در 

سازش  باطل  با  حق  جنگ،  این 

کند. باید میانجی گری را پذیرفت 

و ملتی را که 20 سال زیر ستم 

بعثیان بود، تنها گذاشت. آن ها با 

شایعه سازی می خواهند مردم را 

داد  قرآن دستور  اما  بزنند،  گول 

برای شایعه سازان، قتل و اسیری 

و لعنت است. 

ایران  برای  فقط  ]تو 
منی جنگی[

می دانم که تو تنها برای ملت ایران منی جنگی، 

ملت  و  می جنگی  هم  عراق  ملت  برای  بلکه 

جان بر کف و شهید داده ما و عراق، پشتیبان 

تو هستند. اگر تو شهید بشوی، صدها نفر بعد 

تو می آیند و سنگرت را حفظ خواهند کرد.  از 

ملتی که برای هر قطعه از این میهن، خون ها فدا 

کرد، دیگر سازش با نوکران آمریکا و شوروی این 

دشمنان اسالم را جایز منی داند. می دانم که تو تا 

سیده طاهره هاشمی
دانش آموز 14 ساله مازندرانی

آخرین قطره قطره خون خواهی جنگید. زیرا تو 

فرزند خلف کسانی هستی که در جهان همیشه 

بر ضد ستم می شوریدند و تو هم مانند آن ها 

بت شکن  این  امام مان،  زیرا  شد.  خواهی  پیروز 

عرص گفت: آمریکا هیچ غلطی منی تواند بکند 

و در جای دیگر گفت: ما مرد جنگیم، آقای کارتر 

نباید ما را از جنگ برتساند. البته به یاری خداوند. 

حمله  در  را  آمریکا  که  بود  خداوند  این  زیرا 

کرد.  نابود  طبس  در  ایران  به  نظامی 

مأموران  این  بیابان،  شن های 

بر  ابابیل  چون  الهی 

آن  متام  و  ریخت  رسش 

و  کرد  نابود  را  تجهیزات 

این بار هم کید شیطان بر هم 

قرآن  در  خداوند  چون  ریخت. 

فرمود "ان کید الشیطان کان ضعیفا" 

بلی حیله شیطان ضعیف است. زیرا در 

این زمان هم به یاری خدا و هوشیاری ملت و 

بیداری ارتش و جان بر کفان سپاه و بسیج، مانع 

رسیدن آمریکا به هدف شومش گردید.

]مبادا سازشی صورت گیرد![
 من به تو خواهرم و برادرم که در سنگرید، 

پیام می دهم که خواهم آمد و انتقام خون های 

نا به حق ریخته را خواهم گرفت. مبادا سازشی 

صورت گیرد و خون های شهیدان به هدر رود و 

نتوانیم ندای امام را به گوش جهانیان برسانیم، که 

ندای امام هامن ندای اسالم است. 

]دوباره فلسفه شهادت را زنده خواهیم کرد[
اما می دانم که هرگز سازشی صورت نخواهد 

دست  در  مملکتی  ارگان های  متام  زیرا  گرفت، 

ای  تو  و  من  و  است  ملت  منایندگان  و  ملت 

فلسطین  که  ارسائیل  جنگ  به  هم  با  دوستم! 

به  آن جا  از  و  می رویم  است،  کرده  اشغال  را 

»سادات« ها و »شاه حسن« ها و »حسین« ها و 

»ملک خالد«ها* خواهیم گفت که به رساغ تان 

زنده  را  شهادت  فلسفه  دوباره  و  آمد  خواهیم 

برای شهادت  خواهیم کرد و صف های طوالنی 

تشکیل خواهیم داد و روزه خون خواهیم گرفت.

پی نوشت:

* اسامی رسان وقت کشورهای عربی که اهل   

سازش با کفر و رشک هستند.

» 

گ، 
در این جن

ه باید 
می گویند ک

باید  کند.  سازش 
باطل  با  حق 

ی را 
 ملت

ت و
ذیرف

 را پ
ی گری

میانج

ود، 
عثیان ب

زیر ستم ب
که 2۰ سال 

ها با شایعه سازی 
ت. آن 

ها گذاش
تن

 بزنند
 را گول

 مردم
می خواهند

یک تیر و چند نشان
نامه ای از یک دخرت 14ساله به رزمنده فرضی و پیامی به آمریکا
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پیش نوشت ............................ ]

هم کالسی  حسینی  مینا  خانم 
هاشمی  طاهره  سیده  شهید 
رزمندگان  گزارش  به  بود. 
شامل، خانم حسینی در زمان 
آن  صمیمی  دوست  شهادت، 
در  و  بودند  شاخص  شهید 
به  ایشان  همراه  حادثه  روز 
مردمی  مقاومت  از  پشتیبانی 
برخاسته بودند. روایت ایشان 
از نحوه شهادت سیده طاهره 

هاشمی را با هم بخوانیم:

مسئولیت حفظ جان ما �
مدت ها بود که گروه های چپ، آرامش آمل را 

به هم ریخته بودند.

روز ششم بهمن سال 60 رسید. آن روز رفتم 

مدرسه و دیدم مسئوالن مدرسه، توی بلندگو اعالم 

کردند که امروز مدرسه تعطیل است و برگردید 

به خانه های تان. شهر شلوغ شده بود. آن ها هیچ 

مسئولیتی را در قبال حفظ جان ما قبول منی کردند.

من  و  نداشتیم  تلفن  خانه مان  در  ما 

منی توانستم به خانه اطالع بدهم که سامل هستم. 

از طرفی هم به شدت ترسیده بودم و منی توانستم 

به خانه برگردم.

نرتس! �
او  می رسانم.  را  تو  من  نرتس!  گفت:  طاهره 

آن ها  به  و  خانه شان  به  برویم  که  داد  پیشنهاد 

خرب بدهیم و بعد برویم خانه ما. به خانه شان که 

رسیدیم، توسط مادرش مطلع شدیم بچه های سپاه 

که با گروه های چپ درگیر شده اند، به مالفه و باند 

و مواد ضد عفونی و دارو نیاز دارند.

جمع آوری کمک های مردمی �
این  و  مراجعه  در خانه ها  به  همراه طاهره 

بودم،  تنها  اگر  من  کردیم.  جمع آوری  را  چیزها 

جرئت این کارها را پیدا منی کردم، ولی در کنار او 

می رفتم و کمکش می کردم. خانواده ها هم در حد 

امکان هر چه داشتند، به ما می دادند. ما مقداری 

از این چیزها را جمع کردیم و بردیم به خانه طاهره 

که از طرف انجمن محله بیایند بربند.

بیا برویم خون بدهیم! �
بعد طاهره گفت بیا برویم خون بدهیم.

» 

جشن  بود  قرار 
روزها 

آن 

فاطمه  هره، 
طا خواهر  عروسی 

فامیل های 
د. اکرث 

گزار شو
م، بر

خان

د و به جای 
ده بودن

ل آم
ه آم

ها ب
آن 

ع و 
شیی

ر مراسم ت
ی، د

 عروس
جشن

کردند
هره رشکت 

ترحیم طا

روز آخر
روایت شهادت سیده طاهره هاشمی

رفتیم به درمان گاه آمل. دیدیم صفی 

طوالنی جلوی درمان گاه تشکیل شده 

است.

وقتی که مدتی ایستادیم، 

برویم  بیا  گفت:  طاهره 

از  که  را  کارهایی  و 

می آید  بر  دست مان 

انجام بدهیم.

ما  که  بودند  گفته  او  به  احتامالً 

چون سن مان کم است و افراد هم به تعداد 

کافی آمده اند، ماندن ما رضورت ندارد.

نان و باز هم نان �
به هر حال، با او به خانه شان برگشتیم. به ما 

گفتند که باید برویم و برای نیروهایی که داشتند 

می جنگیدند، نان تهیه کنیم.

رفتیم و نان خریدیم و برگشتیم.

فعالیت  و  و خروش  خانه طاهره جوش  در 

زیادی دیده می شد. هر کسی به نوعی درگیر کاری 

بود. وقتی نان ها را آوردیم، به ما گفتند که برگردیم 

و دوباره نان تهیه کنیم.

دیر می شود �
ام  دیر شده و خانواده  من گفتم که خیلی 

نگران خواهند شد. طاهره گفت: ناهار می خوریم، 

خرب  پدرت  و  مادر  به  شام.  خانه  می رویم  بعد 

نان  هم  هامن جا  از  هستی،  سامل  که  می دهیم 

را هم پیش ما  برمی گردیم و شب  می خریم و 

می مانی.

یک  طاهره  خواهر  خوردیم،  که  را  ناهار 

اسکناس پنج یا بیست تومانی به او داد و گفت: 

با این نان بخرید. ما هم راه افتادیم و به خیابان 

آمدیم.

وحشت در خیابان های شهر �
به شدت  بود،  شهر  در  که  وضعیتی  از  من 

وحشت کرده بودم.

او دستم را گرفته بود و می دویدیم.

سن مان خیلی کم بود. تا آن روز چنان رشایطی 

را تجربه نکرده بودیم.

از هر طرف صدای تیراندازی می آمد. آقایی 

به ما اشاره کرد که بروید داخل آن چاله. بعدها 

فهمیدم که آن آقا، آقای محمد شعبانی، فرمانده 

سپاه آمل بوده است.

هر دو روی زمین دراز کشیدیم. من راستش 

خیلی ترسیده بودم. ولی منی دانستم که وضعیت 

و  بودم  نزدیک تر  دیوار  به  من  چیست.  طاهره 

او طرف دیگر بود. ناگهان احساس کردم طاهره 

صدایم می زند. رسم را آرام برگرداندم و دیدم 

رسش روی زمین است. بعد شنیدم 

گفت  شعبانی  آقای  که 

این جا  از  و  شوید  بلند 

بروید. من آرام آرام خودم 

خیامل  کشیدم.  زمین  روی  را 

راحت بود که طاهره هم پشت 

رس من می آید. من بلند شدم و رفتم 

پشت دیوار.
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» 

گفت 
هره 

طا

خون  برویم 
بیا 

به  رفتیم 
بدهیم. 

اه آمل
درمان گ

آقای بهشتى به من گفت
که تو به ما ملحق مى شوی 

روایت شهادت سیده طاهره هاشمی

جدایی �
که  را  محله مان  بچه های  از  یکی  بعد 

و  ایستادی  چرا  گفت:  دیدم.  می شناختم، 

منی روی؟ گفتم: منتظر دوستم هستم. گفت: 

دوستت از آن طرف رفت. تو برو خانه تان.

من خیامل راحت شد که طاهره به 

طرف خانه شان رفته.

آن آقا مرا رساند به خانه مان.

تلفن نداشتیم �
من به شدت شوکه شده بودم. وقتی رسیدم 

شده  زخمی  هم  پدرم  که  شدم  متوجه  خانه، 

چون  برده اند.  کجا  را  او  که  نداشتیم  اطالعی  و 

که  نفهمیدم  شب  آن  نداشتیم،  تلفن  منزل مان 

طاهره باالخره رسیده به خانه شان یا نه. به خیال 

خودم فکر می کردم هامن طور که من به خانه مان 

رسیده ام، او هم رسیده است.

دستش را به عالمت خداحافظی برایم  �
تکان داد و رفت

آن شب از شدت اضطراب خوابم نربد. یک 

همه جوره دخرت خوبی بود �
خانم زهرا مظلوم، مادر بزرگوار شهید سیده 

طاهره هاشمی هستند.

ایشان از شهید، چنین روایت می کند:

خیلی  بود.  مهربان  و  دل سوز  خیلی  طاهره 

مواظب حجابش بود. مواظب مناز اول وقت بود. 

نسبت به سنش خیلی عاقل بود. همه جوره دخرت 

خوبی بود.

خواب شهید بهشتی �
دخرتم یک روز آمد به من گفت:

»مامان! من دیشب هفتاد و دو تن را خواب 

ما  به  تو  به من گفت که  آقای بهشتی  دیدم و 

ملحق می شوی.«

یک هفته طول نکشید که طاهره این خواب را 

لحظه هم که خوابم برد، درمان گاه آمل را که با 

طاهره رفته بودیم، خواب دیدم. دیدم که آرام از 

پله های درمان گاه باال می روم و طاهره با لباس 

است.  ایستاده  پله ها  باالی  قشنگی  بسیار 

همین که مرا دید، لب خندی زد و 

دستش را به عالمت خداحافظی 

برایم تکان داد و رفت.

هامن جا احساس کردم باید اتفاق 

خاصی برای طاهره افتاده باشد. ولی 

تصورش را هم منی کردم که شهید شده 

باشد.

از  � طاهره  خانواده 
شهادت او باخرب می شوند

بگیرد.  پدرم خرب  از  مامانم می خواست 

من هنوز از شوک روز قبل بیرون نیامده بودم و 

وضع روحی مناسبی نداشتم و نتوانستم همراه 

مادرم بروم. مادرم بعد از این که از وضعیت پدرم 

اطالع پیدا می کند، به خانه طاهره می رود و در 

آن جا رساغ او را می گیرد. خانواده طاهره که تصور 

می کردند او شب را خانه ما مانده، به پرس وجو 

می پردازند. باالخره متوجه می شوند که طاهره را 

به بیامرستان »بابل« برده اند و او شهید شده است.

مهامنان عروسی �
مادرم که به خانه آمدند، خرب مجروح شدن 

پدرم و شهادت طاهره را به من دادند. پدرم را در 

بیامرستان امیرکالی بابل بسرتی کرده بودند، چون 

زخمی ها زیاد بودند.

خواهر  عروسی  جشن  بود  قرار  روزها  آن 

طاهره، فاطمه خانم، برگزار شود. اکرث فامیل های 

آن ها به آمل آمده بودند و به جای جشن 

عروسی، در مراسم تشییع و ترحیم 

طاهره رشکت کردند.

منی توانستم تصور کنم �
من تا مدت ها بهت زده بودم و منی توانستم 

با هیچ یک از بستگان طاهره روبه رو شوم. من 

هرگز تصورش را هم منی کردم که طاهره بخواهد 

بیاید مرا به خانه مان برساند و این وضعیت پیش 

بیاید. به همین دلیل تا مدت ها منی توانستم خودم 

را از این فکرها رها کنم.

برای من تعریف کرد و شهید شد.

سلوک اجتامعی شهید �
بگوید  و  بیاید  کسی  که  نشد  وقت  هیچ 

و  مدبر  و  معلم  از  کرده.  اذیت  مرا  طاهره  که 

هم کالسی هایش گرفته تا خواهرها و هم سایه ها. 

معلمش می گفت که طاهره همه جوره طیب و 

طاهر بود.

می دانست شهید می شود �
انگار می دانست که شهید می شود.

یک روز مدیر مدرسه خواسته بود اسمش را 

بنویسد برای جایی که معرفی اش کنند.

طاهره گفته بود:

»من آینده ندارم. به جایی معرفی ام نکنید.«

» 

 او به خانه شان 
با

ما 
به  شتیم. 

برگ

برویم 
ه باید 

گفتند ک

ی که 
نیروهای

و برای 

داشتند می جنگیدند، 

ه کنیم
ن تهی

نا
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خواهران  و  برادران  آمدید*  خوش  خیىل 

عزیز – به خصوص خانواده هاى معظم شهیدان، 

علامى محرتم، مسئوالن زحمت كش و خدوم - و 

این خاطره ى بزرگ، یعنى 6 بهمن را كه یىك از 

حامسه هاى برجسته ى ملت ایران است و افتخار 

و  ذهن ها  در  است،  آمل  مردم  به  متعلق  آن 

خاطره ها تجدید كردید.

نباید کم رنگ شود �
 بله، بنده هم همین عقیده را دارم؛ نباید اجازه 

داد كه این خاطره هاى پرشكوه، این حوادث ىب نظیر 

و تعیین كننده ى تاریخ انقالب، در ذهن ها كم رنگ 

شود. نسل جوان ما باید این خاطره ها را درست 

بشناسد، بتواند آن ها را تحلیل كند و آن ها را چراغ 

راه آینده ى پرماجراى خود و هدف بلند خود قرار 

بدهد.

حوزه هاى  � افتخارات 
علمیه

در  و  مازندران  افتخارات  البته 

این مناسبت عرض كنیم بالخصوص 

نیست.  كمى  افتخارات  آمل،  مردم 

چه در وادى مجاهدت ىف سبیل اللَّه، 

چه در وادى علم، فقاهت، معرفت 

و عرفان، انصافاً چهره ى آمل چهره ى 

درخشاىن است. امروز هم بحمداللَّه 

افتخارات  آمىل جزو  روحاىن  بزرگان 

ذخائر  جزو  و  علمیه  حوزه هاى 

محسوب  ما  كشور  روحاىن  باارزش 

می شوند.

هشت  � عظیم  امتحان 
ساله ى جنگ تحمیىل

در امتحان عظیم هشت ساله ى 

آمل،  شهر  چه  هم،  تحمیىل  جنگ 

چه استان پهناور مازندران، یىك از بخش هاى 

وقت  هامن  من  بودند.  كشور  پرافتخار 

در  مستقر  لشكرهاى  با  چه  هم، 

آن ها  بسیجى هاى  با  چه  مازندران، 

آشنایى  آن ها  فداكار  جوانان  و 

داشتم؛ آن ها را از دور و نزدیك 

می شناختم؛ مجاهدت هاشان 

از یاد  را می دانستم؛ این ها كه 

انقالب نخواهد رفت.

هزار سنگر دل ها
لزوم پرداخنت به حامسه بزرگ ششم بهمن

نقش آفرینان بزرگ �
یك بنایى را شام مشاهده می كنید مستحكم، 

این  را،  این خشت ها  باشكوه و رسبلند؛ ىك 

سنگ ها را روى هم گذاشت تا این بنا به 

نقشه ى  این  توانست  ىك  آمد؟  وجود 

این  و  كند  پیاده  عمل  در  را  فاخر 

مگر  بیاورد؟  وجود  به  را  بنا 

می شود نقش آن حوادث و آن 

شخصیت هایى كه كار آن ها، 

مجاهدت آن ها، گذشت آن ها 

و احساس مسئولیت آن ها موجب شد 

ذره ذره این بنا باال بیاید، ارتفاع پیدا كند، شكل 

پیدا كند، شكوه پیدا كند، نادیده گرفت؟ یىك از 

نادیده  است،  افتاده  اتفاق  گاهى  كه  خطاهایى 

گرفنت همین نقش آفرینان بزرگ است.

شهر هزارسنگر فراموش نشود. چرا؟ �
 »شهر هزار سنگر«؛ این تعبیر كمى است؟ 

ششم  قضیه ى  است؟  كوچىك  حرف 

داشت  اهمیت  آن قدر  بهمن 

در  را  آن  ما  بزرگوار  امام  كه 

خود  تاریخى  وصیت نامه ى 

یادگار  را  آن  كردند،  مندرج  هم 

گذاشتند؛ یعنى فراموش نشود. حاال 

چرا فراموش نشود؟ براى این كه حوادث 

تاریخى، هم درس است، هم عربت است.

سیدعلی حسینی خامنه ای
رهرب معظم انقالب

قضایاى جارى بر یك ملت، قضایایى است كه 

در برهه هاى مختلف غالباً تكرار می شود. امروز 28 

سال از آن زمان می گذرد، اما راه جمهورى اسالمى 

كه عوض نشده است؛ دشمنان جمهورى اسالمى 

هم عوض نشدند. پس آن چه كه آن جا 

اتفاق افتاد، می تواند براى امروز 

و براى آینده تا هر وقتى 

و  حول  به  ایران  ملت  كه 

قوه ى الهى دل بسته ى این اصول 

و این انقالب اند، عربت باشد، درس 

باشد؛ لذا نباید فراموش بشود.

تفسیر دیگر از هزار سنگر �
 خوب، حاال در فضائل ششم بهمِن آمل یك 

جمله ى دیگر هم عرض كنیم. »هزار سنگر« یعنى 

در  كه  است  این  قضیه  چه؟ ظاهر 

درون شهر، مردم در مقابل گروه هاى 

ارشار و متجاوز سنگر درست كردند 

- حاال یا هزار تا، یا بیش تر یا كم تر 

- اما من یك تفسیر دیگرى دارم: این 

خیابان ها  درون  سنگرهاى  سنگرها 

هزار  دل هاست؛  سنگِر  این  نیست، 

تا هم نیست، هزاران سنگر است؛ به 

عدد هر مؤمنى، هر انسان باانگیزه ى 

تهاجم  مقابل  در  یك سنگر  بارشىف، 

دشمن وجود دارد.

اگر یك ملت وقتى به دنبال یك 

هدىف حركت می كند، نداند رس راه او 

چه خطراىت است، چه كمین كرده هایى 

هستند، چه باید كرد در مقابل این ها، 

خود را رها كند، قید و بندهاى خود 

رضبه  باشد،  ىب خیال  كند،  رها  را 

خواهد خورد. همه ى ملت هایى كه 

بزرگى حركت  یك هدف  در جهت 

كردند و وسط راه رضبه خوردند و 

گاهى آن چنان افتادند كه دیگر قرن ها بلند نشدند، 

مشكل شان از همین جا آغاز شد: ندانستند چى 

در انتظار آن هاست و خود را براى مواجهه ى با آن 

آماده نكردند. درس هاى گذشته این كمك را به ما 

می كند كه راه مان را بفهمیم، بشناسیم، كمین ها را 

بشناسیم، كمین كرده ها را بشناسیم...

پی نوشت .................................................... ]

بیانات در دیدار مردم مازندران در سال گرد 
حامسه ۶ بهمن، 1۳88
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آشوب طلبی های یک گروهک �
منی گذشت.  جنگ  رشوع  از  زیادی  مدت 

و  انقالب  علیه  تروریستی  اقدامات  آن،  کنار  در 

کشور شدت گرفته بود. سال 1360، سال التهاب و 

آشوب طلبی های منافقین کوردل بوده است.

این گروه مخالف هم برای سوء استفاده از 

و  زد  متعددی  اقدامات  به  حاکم، دست  رشایط 

تالش های خود را بیش تر کرد؛ از این رو در تاریخ 

ششم بهمن همین سال با اهدافی چون انحراف 

ذهن مردم از میادین نربد حق علیه باطل، رضبه 

زدن به انقالب، ترصف شهر و تاثیرگذاری بر مردم 

و شهر های اطراف با این تصور که مردم هم با آغاز 

حرکت به آن ها یاری خواهند داد، به شهر علم و 

فقاهت یعنی شهر »آمل« حمله ور شدند.

و  دالورانه  قوی،  حضور  با  آمل  در  منافقان 

شجاعت مثال زدنی مردم همیشه حارض در صحنه 

پرداختند.  آن ها  با  مقابله  به  که  شدند  مواجه 

سنگر  هزار  شهر  از  دفاع  ضمن  مسلامن  مردم 

آمل، شکستی قطعی را به مهاجامنی که بیش تر 

نیروهای شان به هالکت رسیده یا زخمی و اسیر 

گشته بودند، تحمیل کردند.

بعد از آمل نوبت به شیرگاه رسید �
اما شکست آمل، پایان کار نبود. منافقان هنوز 

درس های عربت دیگری الزم داشتند.

دشمنان قسم خورده انقالب، یک ماه بعد از 

حمله به آمل، به دنبال تحقق بخشیدن به اهداف 

قبلی خود و به امید جربان شکست و اعالم حضور 

و موجودیت بعد از عدم موفقیت در آمل، بدون 

درک ارتباط معنوی و اعتقاد مردم با نظام و انقالب 

را  »شیرگاه«  شهر  آن ها،  ایامن  و 

قرار  خود  هدف  بعدی  نقطه 

دادند.

شیرگاه کجاست و چرا  �
اهمیت دارد؟

است  دشتی  شیرگاه  شهر 

میان جنگل های  در  زیبا  و  سبز 

کوچک  شهری  مازندران.  انبوه 

زمین های  و  پرتقال  باغ های  با 

راه  آب،  پر  رودهای  شالی زاری، 

آهن و در مسیر جاده ترانزیتی 

این  گرفنت  قرار  تهران-مشهد. 

نفره(   8000( کم جمعیت  شهر 

در مسیر جاده فیروزکوه و خط 

رزمندگانى مسلح به اهلل اکبر!
روایت پایداری مردمی شهر شیرگاه در برابر منافقین

راه آهن تهران-شامل، موقعیت راه بردی مناسبی 

را نصیب منافقان می کرد. قطع مسیرهای عمده 

ارتباطی تهران-شامل می توانست دستاورد بزرگی 

برای این شکست خوردگان سیاسی حساب آید.

پیروزی اولیه منافقان �
روز   22:25 ساعت  در  منافقان 

با   1360 ماه  اسفند  هفتم  جمعه، 

ساختامن  به  مختلف  سالح های 

ساختامن  )تنها  شیرگاه  سپاه 

کردند.  حمله  شهر(  مهم 

از نارنجک  با استفاده  آن ها 

تفنگی درب ورودی را تخریب کرده 

و با شکسنت نورافکن ها و پرتاب نارنجک وارد 

ساختامن سپاه شهر شدند.

نیروهای  با  منافقان  نابرابر  و  نربد مسلحانه 

بی دفاع بسیجی حارض در ساختامن کوچک سپاه 

با پیروزی زودهنگام مهاجامن مسلح هم راه بود! 

فرمانده سپاه شهر، شهید خرسو داودیان و شهید 

قربان علی دوست علی زاده به شهادت رسیدند و 

چهار نفر دیگر مجروح شدند. 

سپاه سقوط کرد، شهر نه! �
در ادامه و در حالی که تعدادی از نیروهای 

مهاجم نیز زخمی شده بودند، مردم شکست ناپذیر 

این خطه قهرمان پرور که با شنیدن صدای تیراندازی 

به کوچه ها و خیابان ها آمده بودند، با شعارها و 

فریادهای توفنده »الله اکرب – خمینی رهرب« به 

سمت میدان شهر و سپاه حرکت کردند.

»الله  � به  مسلح  ما 
دشمنان  صف  بر  اکرب«یم/ 

حمله می بریم
همه شهر یک پارچه رسشار 

از غریو دشمن شکن »الله اکرب« 

شد. اصال آن جا بود که معنای 

دشمن شکنی این شعار آشکار 

حضور  با  شیرگاه  مردم  شد. 

جانانه  مقابله  و  پرصالبت 

تا  دشمنان  مصاف  به  خود 

دندان مسلحه رفته و برخورد 

از  دشمن  با  آشتی ناپذیرانه ای 

خود به یادگار گذاشتند.

توانایی  که  هم  دشمنان 

ادامه درگیری را در برابر مردم 

هادی صداقتی بورخانی

Afsar.mihanblog.com

غیور و حامی والیت را نداشته، متواری گشته و 

فرار کردند. آری! مردم مسلح به »الله اکرب« ثابت 

کردند که حق بر باطل پیروز می شود.

پایان کار منافقان �
چند روز بعد، در یک عملیات موفقیت آمیز 

در تاریخ 1361/1/4 در جنگل های سوادکوه 

عنارص  پاسداران،  سپاه  توسط 

جمله  از  گروه  این  اصلی 

»حرمتی پور« معدوم و بقیه 

متواری گشتند. 

دو سوی این واقعه �
تبیین  برای  این واقعه، مثال خوبی 

راه برد خون بار و جنایت کارانه گروهک های 

محارب در مقابله نظامی با نظام جمهوری اسالمی 

بوده است. مقابله وسیع مردم شیرگاه و حامسه 

تاثیرگذار و تعیین کننده آن ها در مقابله با حضور 

در  شهر،  در  محارب  گروهک  این  خشونت آمیز 

درجه اول، عربت بزرگی برای همه گروه های مسلح 

مستقر در جنگل های شامل و نقطه عطفی در 

بروز اختالفات درون تشکیالتی آن ها بوده و ثانیا 

نشان از روحیه ارزشی، شهادت طلبانه و انقالبی در 

مردم شیرگاه دارد.

لزوم توجه به حامسه الله اکرب در دهه  �
9۰

این حامسه باید با خروج از گم نامی در کنار 

حامسه آمل به تاریخ مباهات و افتخارات انقالبی و 

اسالمی مردم مازندران اضافه شود تا بتوانیم شاهد 

انتقال ارزش های انقالب به نسل جوان و آگاه و 

با بصیرت باشیم. انقالب به همین سادگی بیمه 

خواهد شد!

اسفند شیرگاه« هنوز  � خدای »هفت 
زنده است

ما  اکرب«  »الله  فریاد  از  دشمنان  هنوز  آری! 

می ترسند. کافی است اعتقاد خود را اعالم کنیم 

تا آن ها فرار کنند. ما هامن مردمی هستیم که با 

سالح »الله اکرب« بر دشمن پیروز شدیم. پیروزی 

نیست؛  مادیات  و  امکانات  نیازمند  موفقیت،  و 

هم دلی می خواهد و ایامن. تحریم ها و محارصه 

اقتصادی که چیزی نیست... ما خدای »طبس« را 

داریم. خدای »هفت اسفند شیرگاه« هنوز زنده 

است.

» 

رابر 
ناب و 

مسلحانه  نربد 

ی دفاع 
نیروهای ب

ن با 
افقا

من

 در ساختامن 
بسیجی حارض

یروزی 
پ با  سپاه 

کوچک 

زودهنگام مهاجامن مسلح 

راه بود!
هم 



در صف مقدم
درآمدی بر نقش مازندران
در هشت سال دفاع مقدس

وقتى كه سیل جمعیت هاى مؤمن، به انقالب بزرگ 

ملت ایران رو كردند، یىك از استان هایى كه از صفوف 

مقّدم محسوب مى شد و با همه وجود در این راه 

قدم گذاشت، استان مازندران بود. وقتى نوبِت دفاع 

از انقالب مقّدس و دفاع از مرزهاى این كشور شد، 

یىك از استان هایى كه صفوف مقّدم را در میدان هاى 

جنگ تشكیل داد و لشكر خط شكن 25 كربال را به 

وجود آورد، استان مازندران بود. وقتى نوبِت مقابله 

با توطئه هاى دشمنان، منافقین، فاسقین، منحرفین و 

ملحدین شد، استاىن كه در مقابل دشمنان از هر نوع، 

سینه سپر كرد، استان مازندران بود.

و  روستایى  و  شهرى  استان،  این  در رستارس  شاید 

جامعتى - حّتى خانواده اى - كه به نحوى در جنگ، در 

انقالب، در شهادت، در جان بازى و در ایثارگرى رشكت 

نداشته باشد، وجود ندارد. هر جاى این استان كه شام 

نگاه كنید - از رشق تا غرب استان، از شهرها تا روستاها 

و كوه پایه ها – همه جا و همه جا، زن و مرد این استان، 

در این انقالب، در تشكیل نظام اسالمى، در هدایت 

جنگ و در سازندگى كشور داراى نقش بوده اند.

فرمانده سخن می گوید
کارنامه مازندران در جنگ به بیان رهربی

سیدعلی حسینی خامنه ای
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پیش نوشت ............................ ]

و  خط شکن  پرافتخار،  لشکر 
لشکری  کربال   25 قدرت مند 
جنگ  زمان  در  که  بود 
بر  لرزه  آن  نام  هشت ساله، 
فرماندهان  و  ژنرال ها  اندام 
از  شاید  می انداخت.  بعثی 
خودتان پرسیده باشید که چه 
شد که این لشکر به وجود آمد 
و فلسفه پیدایش آن چه بود؟ 
محسن  دکرت  سخنان  زیر  منت 
سپاه  وقت  فرمانده  رضایی 
این  به  پاسخ  در  پاسداران 

سوال است.

عدم الفتح های پیاپی �
لشكر ویژه 25 كربال از استان مازندران شكل 

گرفت. استان مازندران كه استان »گلستان« را هم 

شامل می شد، در یك مقطعی به كمك دفاع مقدس 

آمد كه فوق العاده به وجود آن نیاز داشتیم. در 

عملیات های »بدر« و »خیرب« سال 62 به بعد، دفاع 

مقدس با یك عدم الفتح های پی در پی مواجهه 

شده بود كه نیاز بود ما چند لشكر و چند تیپ 

جدید بسازیم. تصمیامت ما گرفته شد و چند تیپ 

پنج گردانه سبك و یك لشكر ویژه به وجود آوردیم. 

استان ها  بعضی  از  را  گردانه  پنج  تیپ های  آن 

انتخاب كردیم.

بهرتین استان برای تشکیل لشکر ویژه �
مدتی فكر می كردیم كه لشكر ویژه سپاه را 

از كدام استان انتخاب كنیم. به دلیل این كه من 

مختلف  لشكرهای  در  را  مازندرانی  رزمندگان 

می دیدم و با بعضی از آن ها از نزدیك آشنا 

كه  شد  این  من  برداشت  بودم، 

لشكر ویژه را باید از استان 

كنیم.  درست  مازندران 

اطمینان  هم  خیلی  البته 

كار  این  در  كه  نداشتیم 

برداشت  شویم.  موفق 

اولیه من بود كه این استان، 

ویژه  لشكر  برای  بیش تری  آمادگی 

عنایت الهى
واكاوی دالیل تشكیل »لشكر ویژه 25 كربال« به روایت محسن رضایی

همین  اساس  بر  دارد.  دیگر  استان های  از  شدن 

برآورد اولیه، عده ای از دوستان را صدا زدیم. آقای 

]شهید[ »طوسی«، ]شهید[حاج »بصیر« و عزیزان 

كه  جلسه ای  در  و  زدیم  صدایشان  هم  را  دیگر 

گذاشته بودیم، گفتیم: می خواهیم شام یك لشكر 

ویژه درست كنید!

خوش حال شدند و با ناباوری نگاه می كردند؛ 

چون قبالً آمده بودند و گفته بودند: شام 

اجازه بدین ما یك تیپ مستقل درست 

داشته  مستقل  لشكر  یك  یا  كنیم 

را  خودمان  خودمان،  و  باشیم 

گفتم:  من  وقتی  كنیم.  اداره 

لشكر  یك  است  قرار  ما 

بدهیم،  شام  به  ویژه 

نگاه  ناباوری  با 

بسیار  ولی  می كردند، 

امیدوار و با نشاط از جلسه خارج 

شدند.

بهرتین تصمیم گیری تاریخ جنگ �
برادرمان  به  را  ویژه  لشكر  فرماندهی  حكم 

آقای »مرتضی قربانی« دادیم. حكم را توی هامن 

سیستم  خیلی  و  می نوشتیم  جبهه ای  كاغذهای 

اداری و بروكراتیك وجود نداشت. به آقا مرتضی 

با بچه های مازندران، لشكر  گفتم: شام بروید و 

ویژه 25 كربال را تشكیل بدهید. بعدها مشخص 

شد این تصمیم در حقیقت یك عنایت الهی بود 

كه به ذهن دوستان ما آمده بود كه چنین گزینشی 

را انجام دهیم. گزینه بسیار بود؛ شاید بتوان گفت 

مناسب ترین تصمیم گیری های  و  بهرتین  از  یكی 

تاریخ جنگ بود.

»والفجر  عملیات  در  كربال   25 ویژه  لشكر 

هشت« خودش را كامالً باال كشید و توانست یك 

كار شگفت انگیز تاریخی انجام دهد. چون درست 

قلب جبهه را به آن ها داده بودیم و محور اصلی 

آن ها  به  بود،  »فاو«  شهر  حدود  كه  را  نیروها 

واگذار كرده بودیم.

آمادگی فرزندان عزیز  �
امام

قبل از عملیات، 

وقتی برای رسكشی به گردان ها می رفتم، می دیدیم 

دریادالن و فرزندان عزیز امام در لشكر ویژه 25 

می كنند.  نربد  آماده  را  خودشان  طور  چه  كربال 

آن ها  از  بعضی  داشتند.  نشاطی  با  روحیه 

لحظه شامری می كردند كه عملیات رشوع   بشود، 

رس از پا منی شناختند.

چك  را   25 لشكر  گردان های  مانور  وقتی 

می كردیم، می دیدیم خیلی آماده اند و بارها رفته 

بودند و آن معابری را كه باید عبور می كردند و 

به خط دشمن می زدند، شناسایی كرده 

بودند. هر گردانی از این طرف 

غواص  یك  ساحل 

فرستاده بود و منطقه 

روبه رو را كه باید به خط 

می زدند، دیده بود و تست 

كرده بود. لشكر 25 كربال خیلی 

آماده بود، چه از نظر روحی و چه 

از نظر عملیاتی.

به همت  � امام رضا  نصب پرچم 
مازندرانی ها در مسجد فاو

 25 لشكر  بچه های  وقتی  عملیات  رشوع  با 

كربال، خط را شكستند، اولین لشكری بودند كه 

وارد شهر فاو شدند و پرچم امام رضا علیه السالم را 

كه من از حاج آقای »طبسی« گرفته بودم، آن شب 

به دست همین بچه های لشكر 25 كربال بر باالی 

مناره مسجد فاو به اهتزاز در آمد. در حقیقت 

پرچم  اهتزاز  علیه السالم،  رضا  امام  پرچم  اهتزاز 

لشكر 25 كربال در جنگ بود.

كربال،   25 لشكر  فرماندهان  و  رزمندگان 

والفجر  عملیات  در  را  خود  باالی  قابلیت های 

هشت ثابت كردند. افرادی مثل شهید طوسی و 

حاج بصیر از بنیان گذاران این لشكر بودند. چون 

كه آن ها شاملی بودند، ارتباط بهرتی می توانستند با 

نیروها و فرماندهان رده های مختلف لشكر برقرار 

كنند.

نقش  قربانی  مرتضی  آقا  كه  است  درست 

كسانی  اما  داشت،  لشكر  این  در  مؤثری  بسیار 

كه توانستند این مجموعه را جمع و جور كنند و 

منسجم كنند، در واقع سازمان دهندگان آن، شهید 

طوسی و حاج بصیر بودند.

» 

 كربال، 
كر 25

وقتی بچه های لش

لشكری  اولین 
ستند، 

شك را  خط 

و  شدند  فاو 
شهر 

وارد 
كه  بودند 

كه  را  علیه السالم  رضا  امام  م 
پرچ

گرفته 
ی« 

ج آقای »طبس
ن از حا

م

همین  دست  به  شب  آن  بودم، 

بر باالی 
بچه های لشكر 25 كربال 

ر آمد
زاز د

فاو به اهت
ره مسجد 

منا

سید جواد یوسفی
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یاداشت زیر در پی این است 
تا با معرفی اجاملی مقر لشکر 
به  مقدس  دفاع  در  کربال   25
نوعی به رضورت احیا و توجه 
بپردازد.  کنونی  مقطع  در  آن 
به  باید  آمادگاه  این  واقع  در 
تا  شود  تبدیل  یادمان  یک 
فرهنگی  میراث  این  با  بتوان 
دفاع  ارزش های  انتقال  به 

مقدس پرداخت.

فی  بُیُوٍت أَِذَن اللَُّه أَْن تُرْفََع َو یُْذكََر فیَها اْسُمُه 

یَُسبُِّح لَُه فیها ِبالُْغُدوِّ َو اْلصاِل )سوره نور، آیه 36(

در خانه هایى كه خدا رخصت داده كه  ]قدر 

و منزلت [ آن ها رفعت یابد و نامش در آن ها یاد 

شود. در آن  ]خانه [ها هر بامداد و شامگاه او را 

نیایش مى كنند.

بود  خانه ای  الهی.  بود  بیتی  »هفت تپه« 

مظلومیتی  اما  نورانی...  بود  رسزمینی  آسامنی. 

نور  راهیان  کاروان های  حتی  عجیب!  بس  دارد 

اعزامی از استان »مازندران« هم به آن جا منی روند! 

اصال می دانید هفت تپه کجاست؟ اصال می دانید 

آیا برای نسل سوم و  در هفت تپه چه گذشت؟ 

چهارم انقالب رضورتی دارد که بداند هفت تپه چه 

اهمیتی دارد؟

هفت تپه کجاست؟ �
سمت  به  »اندیمشک«  از  وقتی 

کیلومرتی   55 در  می روی  »اهواز« 

دارد  وجود  منطقه ای  آن،  جنوب 

دور،  چندان  نه  زمانی  در  که 

و  عاشقان  حرم  و  معبد 

و  روز  شیرمردان  عارفان، 

پارسایان شب بوده است. 

است،  هفت تپه  این جا  آری 

با  آب،  و  خشکی  با  وسیع  رسزمینی 

پستی و بلندی و...

از کنار این منطقه، رودخانه »دز« نیز می گذرد. 

اگر خوب نگاه کنی، زیگورات تاریخی و باستانی 

با من سخن بگو هفت تپه!
روایتی از غربت و مظلومیت هفت تپه، آمادگاه و مقر رزمندگان شاملی در دفاع مقدس

»چغازنبیل«، این عبادت گاه باشکوه ایرانی را نیز در 

د آن منطقه خواهی دید. چغازنبیل نیز شاهد  بو

که هفت تپه از سال 64 تا سال 67 مثل 

از  شیرمردانی  پذیرای  صبور،  مادری 

ایران بوده است. جوانان و  شامل 

مردانی که برای لبیک به فرمان 

حرضت روح الله دست از دیار 

و  هفت تپه  با  و  کشیدند  خود 

خوشی ها و ناخوشی هایش مانوس شدند. 

هفت تپه در زمانی نه چندان دور آمادگاه و مقر 

اصلی لشکر ویژه »25 کربال« بوده است.

هفت تپه دوکوهه نیست! �
شاید تا این جا این تصور برای شام پیش آمده 

مانند  نیز  مازندرانی ها  برای  هفت تپه  که  باشد 

»دوکوهه« برای تهرانی ها، پادگانی است به هامن 

در  بگویم  برایت  بگذار  نه!  اما  و شامیل.  شکل 

وجود  نیروها  استقرار  برای  ساختامنی  هفت تپه 

نداشت! بسیجی ها تنها در چادر، سوله و سنگر 

استقرار داشتند. اگر دوکوهه در طول هشت سال 

جنگ، تنها یکی دوبار مبباران شد، هفت تپه در نیمه 

دوم جنگ بارها و بارها مورد مبباران قرار گرفته 

شهیدانی  خون  به  متربک  هفت تپه  زمین  است. 

چون »شیرسوار« است که بر زمین آن ریخت.

هفت تپه همه چیز را دیده است �
به یاد سید شهیدان اهل قلم، »سید مرتضی 

آوینی« افتادم آن جا که می گفت: "می خواهم در 

رثای آنان مرثیه ای برسایم، اما... کالم زمین گیر است 

و..."

خط  چند  در  می توانم  چگونه  من 

عظمت هفت تپه را برای شام بازگو 

کنم؟ اصال مگر می شود آن 

بزرگی روحی رزمندگانی را 

که در هفت تپه چند صباحی 

در  کشیدند،  نفس  و  زیستند 

چند جمله خالصه کرد و نوشت؟

به  اهمیت هفت تپه  و  عظمت 

خاطر وسعت یا اهمیت اسرتاتژیک آن 

نیست، بلکه هفت تپه متام آبرو و عظمت خود 

را از شهیدان و رزمندگانی دارد که چند روزی بر 

زمین آن منت نهادند و پا بر آن گذاشتند. رسداران 

را  و...  »علمدار«  »بصیر«،  »طوسی«،  شهیدان  و 

از  را  خود  آبروی  هفت تپه  هست؟  یادتان 

مناجات ها، منازها و دعاهای خالصانه 

رزمندگان شاملی مهامن در آن 

دارد. هفت تپه شاهد است که 

چه مردان و سلحشورانی آمدند و 

نکردند و  چه کارها و دالوری ها که 

چه سختی ها که در آن جا متحمل نشدند. 

هفت تپه نوجوانانی را دید که یک شبه ره 

صدساله را رفتند.

هفت تپه در قله فراموشی �
اما حیف! حیف که جنگ متام شد و با دمیدن 

شیپور پایان جنگ، هفت تپه و متام خاطراتش زیر 

خروارها فراموشی و غفلت گم شدند. حیف که 

بعد از جنگ، ما جواناِن امروز و حتی پدران ما، 

رزمندگاِن دیروز نتوانستیم تا این زمان بهره ای از 

امروز  این گنج جنگ بربیم. جوانان و نوجوانان 

هفت تپه  بدانند  باید  اسالمی  ایران  و  مازندران 

بوی  و  کنند  ملس  را  آن جا  خاک  باید  کجاست. 

پدران شان در  بفهمند  تا  کنند  استشامم  را  آن جا 

کجا و چگونه مشق جهاد می کردند و بت نفس را 

ابراهیم وار در هم می شکستند. اگر گنج هفت تپه 

مخفی مباند، آن همه فرهنگ و تاریخ دفاع مقدس 

یادآوری  ما  به  را  ما  کسی  چه  می شود؟  چه  ما 

می کند؟

ما  بین  »آوینی«  دیگر  که  حیف  حیف،  اما 

نیست تا همچون دوکوهه بگوید: "با من سخن 

بگو هفت تپه!" آوینی نیست، اما رسالت آوینی 

هست. امروز، این رسالت تاریخی بر دوش متامی 

دغدغه مندان و مسئوالن وجود دارد تا با احیای 

نور  راهیان  برای  یادمانی  صورت  به  هفت تپه 

دفاع  ارزش های  احیای  و  نرش  جهت  در  گامی 

مقدس بردارند. رضورت احیای این میراث معنوی 

و فرهنگی انقالب اسالمی بسیار واضح و روشن 

است و نیاز به سخن اضافی وجود ندارد.

هفت تپه منتظر ماست تا غبار فراموشی را از 

روی آن بزداییم...

» 

 نیز شاهد بود 
ازنبیل

چغ

۶ تا 
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فروردین  در  هراتی«  »سلامن 
روستای  در   1۳۳8 سال 
شهر  توابع  از  »مرزدشت« 
در  مازندران  »تنکابن« 
متولد  مذهبی  خانواده ای 
اشعارش  در  او  تخلص  شد. 
شعرهای  در  بود.  »آذرپاد« 
از  تاثیر  می توانیم  سلامن 
»فروغ  و  سپهری«  »سهراب 
او  کنیم.  نگاه  را  فرخزاد« 
را  شعرهایش  از  یکی  حتی 
سپهری  سهراب  به  تقدیم 
با »سید  او  رفاقت  بود.  کرده 
»قیرص  و  حسینی«  حسن 
برجسته  شاعر  دو  امین پور«، 
انقالب اسالمی، زبان زد است؛ 
از  بعد  حسینی  حسن  سید 
سپهری  »بیدل،  سلامن،  مرگ 
تقدیم  را  هندی«  سبک  و 
پور  امین  قیرص  و  کرد  او  به 
کرد.  منترش  را  او  کلیات  هم 
نهم  در  رسانجام  سلامن، 
عزیمت  هنگام   1۳۶5 آبان 
سانحه  یک  در  لنگرود  به 

رانندگی، درگذشت.

شعر سلامن �
چیز،  هر  از  بیش  هراتی  سلامن  شعرهای 

رسشار از ایدئولوژی اوست. اشعار سلامن، مستقیم 

یا غیر مستقیم به بازگویی جهان بینی، اعتقادات 

و برداشت های اجتامعی و سیاسی او می پردازد. 

آن جا که سلامن از ایران و مام وطن سخن می گوید، 

منظورش ایران اسالمی است که نام خیابان هایش را 

شهیدان برگزیده اند و بهشت زهرایی دارد که نشان 

فخر زمین است.

آثار سلامن �
با توجه به وفات سلامن در 27 سالگی، آثار 

فراوانی از او باقی منانده است. البته او در همین 

عمر کوتاه خویش، آثار ارزش مندی به وجود آورد 

معارص  ادبیات  در  ویژه ای  جایگاه  کدام،  که هر 

به خود اختصاص داده اند. »از آسامن سبز« )تنها 

کتاب منترش شده در زمان حیاتش(، »دری به خانه 

خورشید«، »از این ستاره تا آن ستاره« )منترششده 

سلمان هراتى
رویش انقالب اسالمی در شعر آرمانی

در سال 1367( و »مجموعه كامل شعرهای سلامن 

هراتی« )منترششده در سال 1380( آثار اوست که 

در دسرتس عالقه مندان به هرن انقالب اسالمی قرار 

دارد.

 شاعر جنگ �
زنده یاد سلامن هراتی، جزو 15 شاعر برگزیده 

بیست سال شعر جنگ است که در سال 1379 

معرفی شدند. او یکی از شاعران برجسته و توانا 

که خیلی  است  و شعر جنگ  انقالب  در عرصه 

زود انقالب را درک و آن را در اشعارش منعکس 

کرد. شعر سلامن، رسشار از عشق، ایامن و خلوص 

است که ارزش های بی بدیل هویت انسانی را نشان 

و  او عنرصی ضدبرشی  در شعر  می دهد. جنگ 

ویران کننده نیست، بلکه زیبا و واجب است و رنگ 

دفاع مقدس به خود می گیرد:

در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است

»امشب دمل به یاد شهیدان گرفته است«

بود رسد  گور  دمل  پیش  لحظه های  تا 

اینک به یمن یاد شام جان گرفته است

ابر بغض خفت در آسامن سینه ی من 

است گرفته  باران  بهانه ی  دل  صحرای 

خانه ام بود  تهی  عشق  بوی  هرچه  از 

اینک صفای الله و ریحان گرفته است

دیشب دو چشم پنجره در خواب می خزید

امشب سکوت پنجره پایان گرفته است

امشب فضای خانه دل، سبز و دیدنی است

بهاران گرفته است در فصل زرد، رنگ 

)دفرت شعر » از آسامن سبز«(

شعر هشدار �
انقالب  پیروزی  از  از گذشت چند سال  پس 

که  نامرادی ها  و  ناکامی ها  رفته رفته  اسالمی، 

معلول عواملی چون از یاد رفنت برخی از ارزش ها 

بود، منایان شد. شعر هشدار سلامن، زورگویان و 

زراندوزانی را مورد خطاب قرار می دهد که بدون 

توجه به مفاهیم و ارزش های انقالب، در پی منافع 

خویش هستند.

چرا سهم عبداللّه

جریب جریب زحمت است و حرست

و سهم نارصخان

هکتار محصول است و اسرتاحت؟...

ما در مقابل آمریکا ایستاده ایم

اما چرا هنوز کیومرث خان خرش می رود

عبدالله با داس

هر شب چند خوک رس مزرعه می کشد

اما وقتی ارباب می آید، مجبور است تعظیم کند

چرا عبدالله مجبور است به این خوک تعظیم کند؟...

)دفرت دری به خانه خورشید(

شعر سلامن تقدیمی به امام روح الله  �

پیش از تو آب، معنی دریا شدن نداشت

شب مانده بود و جرات فردا شدن نداشت

کبود برزخ  آن  در  رود  بود  بسیار 

نداشت شدن  دریا  زهره  دریغ  اما 

بی بهار خاک  آن  سوخته،  کویر  آن  در 

نداشت شدن  زیبا  اجازه  علف  حتی 

بهار شانه  زمین،  عمیق  در  بود  گم 

نداشت شدن  پیدا  زمینه  ولی  تو  بی 

دل ها اگر چه صاف ولی از هراس سنگ

نداشت شدن  متاشا  میل  و  بود  آیینه 

چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق

این عقده تا همیشه رس وا شدن نداشت

)دفرت دری به خانه خورشید(

سایت شعر نو
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شهید  مادر  رحلت  سالگرد 
مروری  شد  بهانه ای  شیرودی 
خاطرات  و  زندگی  بر  کنیم 
کشورمان،  جوان  قهرمان 
باشد  شیرودی.  علی اکرب 
دامن  از  که  نکنیم  فراموش 

زن، مرد به معراج می رود.

یک شهید در یک نگاه �
نام و نام خانوادگی: علی اكرب قربان شیرودی

تاریخ تولد: 1334

تاریخ شهادت: 08/اردیبهشت/1360

محل تولد: مازندران، حومه تنكابن، باالشیرود

محل شهادت: سیه قره بالغ دشت ذهاب )اطراف 

تنگه حاجیان(

سن: 26 سال

بار   40 ویژه:  نکات 

سانحه دید و 300 بار 

مورد  هلی كوپرتش 

قرار  گلوله  اصابت 

باالترین  گرفت، 

پرواز  ساعت 

جهان  در  جنگی 

و...

عقابى از غرب مازندران بر فراز غرب ایران
جسته گریخته درباره خلبان قهرمان شهید علی اکرب شیرودی

از حیات دنیوی تا حیات ابدی �
از تولد تا تحصیل	•

در دی ماه سال 1334 در قریه »باال شیرود« 	 

واقع در حومه تنكابن نوزادی متولد شد كه 

زیر  در  را  او كودكی  نامیدند.  را علی اكرب  او 

سایه پرمهر و زحمت كش پدر كشاورز خویش 

گذراند و علوم و قرآن را از او آموخت. علی اكرب 

روستای  مدرسه  در  دبیرستان  سوم  سال  تا 

مجاور تحصیل کرد و سپس عازم تهران شد. 

شیرودی با امتام تحصیالت متوسطه در سال 

دوره  طی  از  پس  و  شد  ارتش  وارد   1351

مقدماتی خلبانی و دوره خلبانی هلی كوپرت كربا 

با درجه »ستوان یاری« دانش آموخته گشت.

تا انقالب اسالمی	•

در رژیم منحوس پهلوی، صرب و 

انتظار پیشه كرد. زمانی كه 

در  مردم  راهپیامیی 

شد،  رشوع  خیابان ها 

وی از اولین ارتشیانی 

صفوف  به  كه  بود 

به  و  پیوست  مردم 

پادگان  امام  فرمان 

به  اقدام  و  ترك  را 

چریكی  گروه  تشكیل 

تشكیل  در  علی اكرب  کرد. 

در  امام  از  استقبال  كمیته 

را  مهمی  نقش  كرمانشاه 

بر عهده داشت و رسپرست 

گروه گشت و حفاظت شهر 

انجام  را  كرمانشاه 

داد.

پایداری در پاس داری از انقالب اسالمی	•

شیرودی پس از انقالب، از بنیان گزاران كمیته 

سپاه  با  بسیاری  هم كاری  و  بود  كرمانشاه  در 

پاسداران داشت. با رشوع جنگ تحمیلی ساعتی 

از جبهه فاصله نگرفت. 40 بار سانحه دید و 300 

بار هلی كوپرتش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او 

با دارابودن باالترین ساعت پرواز جنگی در جهان، 

و  داد  قرار  خویش  جوالن گاه  را  غرب  ارتفاعات 

رسسختانه می جنگید.

جاودانگی با شهادت	•

اردیبهشت  هشتم  در  غرب  درخشان  ستاره 

سال 1360 در قره بالغ دشت ذهاب پس از انهدام 

اصابت  مورد  پشت  از  هلی كوپرتش  تانك،  چند 

گلوله قرار گرفت. پس از 27 ماه مبارزه عاشقانه 

به شهادت رسید و دریای مواج انقالب را با خون 

خویش متالطم ساخت.

شیرودی دو فرزند به نام های ابوذر و عادله از 

خود به یادگار نهاد.

بر بال خاطره ها �
ارتش چرا؟	•

اواسط سال تحصیلی 1351 بود. اكرب حارض 

بود با درآمد ناچیز زندگی كند، ولی از فعالیت های 

سیاسی مذهبی خود در تهران دور نشود. تقریباً 

او  به  عده ای  ماند.  بی نتیجه  تالش هایش  متام 

پیشنهاد می كردند كه وارد ارتش شود. اما او با خود 

می اندیشید. كدام ارتش؟ ارتشی كه آمریكا آن را 

تشكیل داده و ضامن حكومت طاغوت است. این 

سؤال و صدها سؤال دیگر ذهن علی اكرب را به خود 

مشغول ساخته بود.

ناگهان جرقه ای در فكرش آرامش را برای او 

مانند موسی  به  او می توانست  آورد.  ارمغان  به 

مدتی را در دستگاه فرعون بگذراند و سپس در 

امید  اما  بود،  مردد  هنوز  باشد.  انقالب  خدمت 

به آینده، شیرودی را در ادامه راه مصمم کرد. با 

چنین تحلیلی وارد ارتش شد و پس از گذراندن 

دوره مقدماتی خلبانی به پادگان هوانیروز اصفهان 

منتقل شد تا خلبانی كارآمد و الیق باشد.

در دوران آموزش با مسایل خرید اسلحه جنگی 

از خارج كشور بیش تر آشنا گشت. اطالعات الزم 

را در اختیار افراد مطمنئ و روحانیان قرار داد. از 

توسل به امئه، زیارت امام زاده ها و مطالعه كتب 

مذهبی غافل نشد تا این كه جرقه انقالب بر دامن 

حكومت پهلوی افتاد و خلبان علی اكرب شیرودی 

عاشقانه در راه دفاع از اسالم حامسه ها آفرید.
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اتومبیل  انقالب،  ضد  تعقیب  هنگام  روزی 

بلیزری را كه در زیر درخت قطوری استتار شده 

بود، شناسایی و تصمیم به انهدام آن گرفت. درجه 

و رسعت راكت را تنظیم كرد. دستور شلیك راكت 

را رسوان سهیلیان، دستیار شهید شیرودی داد. اما 

ناگهان علی اكرب فرمان هلی كوپرت را گرفت و جهت 

پرواز را تغییر داد.

امنی  محل  به  را  هلی كوپرت  این كه  از  پس 

هدایت کرد، با دوربین مخصوص، كودك معصومی 

را كه در نزدیكی اتومبیل ارشار مشغول بازی بود، 

به رسوان سهیلیان كه از این كار او متعجب شده 

بود، نشان داد. شیرودی دوباره پروازكرد و مسیر 

را چنان تغییر داد كه ابتدا كودك از باد هلی كوپرت 

انهدام  برای  بتوانند  آنان  تا  كند  فرار  و  ترسیده 

اتومبیل اقدام کنند. او زمانی كه مطمنئ شد خطری 

متوجه كودك نیست، راكت را شلیك كرد.

تنبیه متجاوز	•

از رس پل ذهاب، اخبار نگران كننده ای به گوش 

می رسید كه حاكی از پیش رفت عراقی ها به سوی 

نیروهای  از  لشگر  سه  حدوداً  بود.  منطقه  این 

ذهاب  رسپل  سمت  به  حركت  حال  در  عراقی 

بودند. تانك ها پشت رس هم و به رسعت پیش روی 

می كردند. در پادگان ابوذر مستقر بودیم كه دستور 

دستور  این  از  كه  شیرودی  دادند.  عقب نشینی 

عصبانی بود، گفت: »دشمن در رسارس مرزهای ما 

در حال پیش رفت است. هر كجا كه او پیش روی 

كرد، ما باید عقب نشینی كنیم؟ نظر من این است 

كه مبانیم و تا جایی كه امكان دارد، مقاومت كنیم و 

مانع از پیش رفت آن ها بشویم.« بقیه هم موافقت 

ما  و  شد  آغاز  هلی كوپرتها  مهامت گیری  کردند. 

بدون معطلی به طرف عراقی ها پرواز كردیم.

در  خلبان  بچه های  نفرت  و  خشم  آتش 

موشك های تاو و رگبار توپ های هلی كوپرتهای كربا 

بر رس مهاجامن می ریخت. تانك ها دور خودشان 

می چرخیدند و با هم تصادف می كردند. غافل گیر 

شدند و بی هدف شلیك می كردند. سه روز نربد 

شجاعانه خلبان شیرودی و دو خلبان دیگر و خدمه 

منجر به انهدام 15 تانك و به هالكت رسیدن صدها 

نفر شد و متجاوز را كیلومرتها به عقب راند.

حدیث دل دادگی	•

در شب هشتم اردیبهشت ماه سال 1360 به 

خلبان شیرودی خرب دادند كه تانك های عراقی به 

سمت قره بالغ دشت ذهاب در حركت اند. او كه 

جنگیدن را تكلیف رشعی خود می دانست، شب 

را به راز و نیاز پرداخت. پس از اقامه مناز صبح، 

بر زمین  را  تعلقاتش  پوشید و آخرین  لباس رزم 

نهاد و با هلی كوپرت به مصاف با دشمن شتافت. 

پس از انهدام چندین تانك دشمن، هلی كوپرت وی 

مورد اصابت قرار گرفت و روح پرفتوحش ندای 

»ارجعی« پرودرگارش را لبیك گفت. سینه پاكش كه 

صفحه رنگین تاریخ انقالب بود، خونین شد و او 

عاشقانه در خون غلطید.

امام و شیرودی	•

امام عاشقان، خمینی كبیر، پس از شنیدن خرب 

را  یادت  چگونه  خوبی ها!  مادر 

با قلم در میان واژه هایی که از قلبم 

بیرون می آید، جاری سازم؟

می خواهم در وصف تو، دل ناله 

جان کنم.

دفرت  و  زاییدی  شیر  جان!  مادر 

تاریخ را مبهوت منودی؛

پاک زیستی، پاک پروراندی و پاک 

پرواز منودی.

و  نهاد  در  حسنه  صفات  همه 

رسشت وجودی ات یافت می شود...

و چه زیبا از آزمون بصیرتی سال 

اعالم  با  و  آمدی  بیرون  رسبلند   ،88

عدم حامیتت از رسان فتنه، خود را از 

شهادت رسدار رشید اسالم علی اكرب شیرودی به فكر 

فرو رفت و به جای آن كه برای او طلب آمرزش كند، 

گفت: »شیرودی آمرزیده شده است«.

منبع: كتاب پرواز به عرش اعلی

سخن شهید �
وقتی كه برای در هم كوبیدن مواضع دشمن 

به  نفر عاشق  پرواز می كنم، حالتی دارم كه یك 

طرف معشوق خود می رود. هرلحظه كه می گذرد 

فكر می كنم به معشوق نزدیك تر می شوم. وقتی در 

حال برگشنت هستم، هرچند كه پروازم موفقیت آمیز 

چون  هستم.  غمگین  مقداری  باز  باشد،  بوده 

خالص  باید  كه  آن طور  هنوز  می كنم  احساس 

نشده ام تا مورد قبول دعوت خدا قرار بگیرم.

دست نوشته ای از شهید شیرودی �
هستم  اسالم  مكتب  ساده  رسباز  یك  من 

كه هنوز نتوانسته ام خودم را در حد كامل قرار 

شاگرد  فقط  نیستم.  مكتبی  هیچ  شاگرد  بدهم. 

اسالم، نه ملی گرا و نه هیچ  مكتب. در اسالم ما 

فقط می توانیم یك رسباز ساده باشیم تا روزی كه 

به شهادت برسیم. در آن روز خداوند بزرگ ترین 

درجه افتخار را به من عنایت می فرمایند.

برای من مكان فرق منی كند حتی در درون 

خانه ام اگر كسی بخواهد علیه اسالم حرف بزند، 

قیام می كنم.، با او مقابله می كنم. برای من، شهر 

مكان و خانه مطرح نیست. اسالم مطرح است.

منبع: سایت شهید آوینی

اصحاب نهروان جدا منودی.

آن قدر  جهان،  خلبان  نام دارترین 

خامنه ای  امام  که  شد  عالی  مقامش 

در مناز به او اقتدا منود و در وصف 

اولین  »شیرودی  فرمود:  علی اکربت 

نظامی بود که من در مناز به او اقتدا 

کردم.«

مادر جان! کمی از خودت برایم 

بگو...

و  پدر  کدامین  پاک  از سالله  تو 

حاللی  روزی  چه  از  ای؟  بوده  مادر 

ارتزاق منودی که عصاره جانت آن قدر 

پاک و مطهر گشت که جوان رعنایی 

هم چون علی اکرب پروراند!

چرا نامش را علی اکرب نهادی؟ مگر 

داستان ام لیال را منی دانستی؟!

مادرجان! بی شک در الالیی هایت 

گفته  برایش  هم  را  پرواز  حدیث 

بودی...

به راستی چه خوب او را پروراندی 

پرواز  شوق  سیمرغ ات  همواره  که 

داشت و به گفته خودش با پرواز در 

نزدیک تر  به معبودش  اعامق آسامن 

می گردید.

بود،  شده  آمرزیده  اکربت  آری! 

چرا که حرضت روح الله بعد از شنیدن 

خرب شهادتش، مژده آمرزیده بودنش 

را داده بود.

مادر با بصیرت
به مناسبت سالگرد رحلت مادر خلبان شهید علی اکرب شیرودی

سجاد پیروزپیامن

مادر جان! بعد از سی و یک سال 

فراغ و دوری، بار دیگر گل وجودت را 

در آغوش گرفتی، دوباره متولد شدی، 

میهامن امام و شهدا گشتی...

علی اکربت تو را در آغوش گرفت، 

از  بوسید  را  تو  و  به سویت شتافت 

شوق این که از فتنه 88 روسفید بیرون 

آمدی...

همیشه  یادت  بابصیرت  مادر 

جاوید باد!
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از  بلباسی«  »علیرضا  شهید 
استان  شناخته شده  شهدای 
مازندران در طول دفاع مقدس 
گردان  دلیر  فرما ن ده  است. 
»امام محمد باقر علیه السالم« 
در سال 1۳۳2 متولد شد، در 
سال 1۳۶5 در عملیات کربالی 
هشت به شهادت رسید و در 
»قائم شهر«  شهدای  گل زار 
زیر  منت  شد.  سپرده  خاک  به 
ایشان  وصیت نامه  از  قسمتی 
به  نگاهی  نیست  بد  است. 
ببینیم  و  بیاندازیم  خودمان 
جنگ  رشایط  در  اکنون  آیا 
ما  اقتصادی،  و  فرهنگی 
به  عزیز  شهید  این  هم چون 

جنگ می نگریم؟

سخنی با مسئوالن �
اما سخنی با مسئولین. این را همه می دانیم 

كه این مردم و این ملت و این رزمنده ها هر روز 

بر همت و كمك شان به حامیت از اسالم و انقالب 

اسالمی و جبهه ها و پشتیبانی ها و راه پیامیی ها 

طوری  مردم،  این  به  می شود.  زیاد  و  افزوده 

خدمت كنید آن طوری كه این مردم دل داده اسالم 

و انقالب اند. چه كسانی غیر از ما مسئولین، مردم 

را به گروه ها و باندهای تفرقه دعوت می كنند؟ 

برتسیم از روزی كه متام این چاپلوسان و باندها 

نتوانند ذره ای از عذاب ما كم بكنند.

"این  می فرماید:  علیه السالم  علی  حرضت 

افراد هست."  شناخت  برای  مقام ها  و  پست ها 

مردم كارهای ما را زیر نظر دارند و طوری 

نباشد خدای نكرده مسئولی بین دو نفر 

و  حزب اللهی  یكی  مراجعه كننده، 

جبهه ای و دیگری فاسد و منافق، 

اولی را كنار زده و برای دومی از 

جایش بلند شود كه در این صورت از 

همین مردم سیلی خواهد خورد.

سخنی با بازاری ها �
اما سخنم به آن بازاری در حالی كه می بینید 

به  را  اسالم  تا  ملت در دریای خون شنا می كند 

ساحل نجات برساند! این ها هم دست شان را در 

در  را  ملت  این  خون  و  گذاشتند  آمریكا  دست 

محکم تر از فوالد
در حال و هوای این روزهای کشور

این كاغذهای  باورتان شد كه  اگر  شیشه كردند. 

جوهر  و  اصلی  ارزش  و  اصلی  بی ارزش، رسمایه 

شخصیت شام را تشكیل می دهند، بدانید كه یك 

روز در فرصت مناسب با شعله یك كربیت متام 

این  سوزاند.  خواهیم  را  شخصیت تان  و  رسمایه 

كار را حتامً خواهیم كرد و برنامه بعدی انقالب ما 

هست. الن ملت شام را شناسائی می كند.

سخنی با منافقان کوردل �
و اما شام منافقان كوردل كه در همه جبهه ها 

شكست  غربی  و  رشقی  و  خارجی  و  داخلی 

خوردید! مگر دنیا و گردش دنیا، آیات منظم دنیا 

جای شب پره های كورچشمی مثل شامست؟ شام 

هنوز خود نفهمیدید كه در جهان بینی منافقانه 

به بن بست كشیده تنگ و تاریك متغیر 

رنگ رشقی و غربی متناسب با زمان و 

مكان و نوع ارباب خود هیچ روزنه 

امیدی و هیچ راه نجاتی ندارید. 

مگر این كه در آتش نفاقی كه 

خود بر افروختید، خواهید 

از  بعد  شام  سوخت. 

پیروزی از خشم و غضب الهی گونه 

این حزب اللهی ها كه همه شام را شناسایی 

كردند و برای تان پرونده كامل تشكیل دادند، به 

كدام سوراخی پناه خواهید برد؟ بدانید كه محكوم 

به مرگ هستید و باالخره دیدید كه رسان نفاق تان 

زنان هم دیگر را به هم تعارف می كنند و این بود 

نتیجه جهان بینی وارونه شام.

سخنی با ملت �
و اما شام ملت! منتظر واقعی، منتقم بزرگ، 

منجی عامل برشیت كسی است كه باید از كینه 

دشمنان اسالم شمشیرش را تیز و بران كند و هرگز 

از دو چیز جدا نشود. یكی سنت؛ نگاه كنیم 

علیهم  سالم الله  امئه  و  رسول الهد  كه 

و  كردند  چه  دنیا  با  اجمعین، 

و  كفار  با  و  دنیا چه خواستند  از 

چرا  و  كردند  چه قدر جنگ  منافقان 

قضیه عاشورا را به وجود آوردند. این ها 

همه برای ماست و شیعه یعنی كسی كه 

چنین باشد. اما دومی، قرآن كه لحظه ای نشسنت 

را در مقابل رشك و كفر جایز منی داند و می گوید: 

"شمشیرها را غالف نكنید تا فتنه جهانی متام شود."

ما خلق شدیم تا روح را به پرواز در بیاوریم

آباد  را  آخرت مان  تا  شدیم  خلق  ما  مردم! 

كنیم و ما آن جا ساختامن می خواهیم و آباد كردن 

ندارد.  امكان  دنیا  كردن  ویران  بدون  آخرت 

به  را  روح  تا  شدیم  خلق  ما  مردم! 

عامل  به  و  بیاوریم  در  پرواز 

ماورای طبیعت یعنی عامل 

این  و  ملكوت عروج دهیم 

ویرانی  بدون  عروج،  و  پرواز 

جسم امكان ندارد. سنگین شدن 

را  انسان  پرواز  بال  تن پروری،  و 

می شكند.

مرغ باغ ملكوتم نیم از عامل خاك * چند 

روزی قفسی ساخته اند از بدنم

مردم! شهادت مردن نیست، یك تولد هست. 

تولد بسیار زیبا و زمانی كه شام به مهامنی فرش 

می روید، شهید به مهامنی عرش می رود. اما مرده 

آن است كه نامش به نیكویی نربند.

قارون و فرعون سود نربدند �
مردم! خدا در قرآن فرمود اگر راست می گویید 

مرا از همه چیز بیش تر دوست دارید، پس خود را 

آزمایش كنید. یعنی بهرتین چیز را برای من انفاق 

كنید كه اگر نكنید، دروغ می گویید. مردم! آن چه را 

كه »قارون« گنج داشت و بر شرتان سوار می كرد، 

به قول قرآن، خدا قارون و ثروتش را به زمین فرو 

برد و آن چه را كه »فرعون« ادعا می كرد، با عصای 

موسی در دریای نیل غرق كرد. پس چه كسانی 

در این دنیا سود بردند؟ كسانی كه با خدا معامله 

كردند با نیت های خالص شان.

صفات مومن �
مردم! اسالم امروز ما یعنی صرب و استقامت و 

» 
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مبارزه پشت رس رهرب نه جلوتر و نه عقب تر. مومن 

هیچ وقت مانند مورچه ای نیست كه اگر كمی آب 

زیر پایش بیافتد، او را بلند كند و او هم فریاد بزند: 

ایها الناس! دنیا را آب برد، بلكه به قول امام جعفر 

محكم تر  هم  فوالد  از  مومن  علیه السالم،  صادق 

است كه فوالد بر اثر گرما و رسما تغییر می كند، ولی 

مومن تغییر منی كند و مومن در اقیانوس مشكالت 

و مصیبات شنا می كند. هرگز شكایت خدا را پیش 

غیر خدا منی كند و هرگز از خدا به دست كسی 

شكایت منی كند و هرگز از اسالم دست برمنی دارد.

هدیه جنگ �
این جنگ  هدیه خداست.  این جنگ  مردم! 

این جنگ عظیم ترین قدرت و  نعمت خداست. 

عزت و رشف را به ما داد و قدرت و عظمت ما 

را به جهان صادر كرد. هر كس از این جنگ خسته 

شود و ایراد بگیرد و یا توجیه و تفسیر بكند، بی شك 

به خدا كفر كرده و خدا را كنار زده و بی شك از 

شیعه مكتب جعفری نیست.

ارزش پیدا کنید تا بهشتی شوید �
مردم! ارزش گندم بیش تر است یا ارزش نان؟ 

اما اگر گندم بخواهد ارزش پیدا كند، باید زیر سنگ 

عظیم آسیاب خرد شود و باید در تنور داغ چند 

صد درجه تاب و تحمل داشته باشد. هامن تنوری 

كه علی علیه السالم رس را تا ناف داخل گرمای آن 

می كرد و با خود می گفت: "بچش گرمای تنور را تا 

از بچه های یتیم شهدا غافل نباشی."

و باالخره بهشت را به بها می دهند نه به بهانه 

و اگر امروز در كاروانیان حسین علیه السالم ثبت 

نام نكنیم و عازم نشویم، فردا ما را در صف این 

نشانی  و  نام  ما  از  و  داد  نخواهند  راه  كاروانیان 

نخواهند پرسید.

سخنی با بسیجیان �
ای  و  تاریخ  مظلوم  ای  بسیج!  ای  تو  اما  و 

مظلوم بن مظلوم و تو ای پاسدار! ای سلحشور و 

شام ای رزمندگان! ای یكه تازان عرصه میدان عشق! 

این  در  جای تان  كه  خونی  به  آغشته  مرغان  ای 

دنیا نیست! به پیش كه صبح پیروزی نزدیك است 

و همین فردا است كه باید بر رس سفره پیروزی 

بنشینیم و بگوییم در بهار آزادی، جای شهدا خالی.

می خواهم  كربال  عاشقان  همه  از  خامته  در 

كه امام را لحظه ای تنها نگذارند و از كسانی كه 

از جانب این حقیر به آن ها بدی رسیده، امیدوارم 

این كه  اومل  سفارش  بنگرند.  اغامض  دیده  به  كه 

وصیت نامه ام را اصالً با یك غلط چاپ نكنید كه 

مسئولید.

خدایا، خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگه دار!

پیش نوشت ............................ ]

شهید حاج »جعفر شیرسوار« 
است  شهدایی  دسته  آن  از 
انقالب  انوار  تشعشع  با  که 
دوباره گرفت  اسالمی، حیاتی 
حرضت  واقعی  رسباز  شد  و 
زندگی  داستان  روح الله. 
شهدا«  ویژه  »گردان  فرمانده 
شهید  این  است.  خواندنی 
سال  در  قائم شهری  عزیز 

به  هفت تپه  در   1۳۶5
در  او  می رسد.  شهادت 

عملیات »کربالی یک« 
»امام  بود:  گفته 
کرده اند  تکلیف 

و  شود  آزاد  »مهران« 
من تا مهران را آزاد نکنم، به 
زیر  منت  برمنی گردم.«  منزل 
بخشی از روایت و قلم شهید 
)مربوط  آوینی  مرتضی  سید 
به عملیات کربالی یک( است 
روایت  دوم  مجموعه  در  که 
شهید  این  وصف  در  فتح 

بزرگوار آمده است.

جعفر  حاج  شهید  برادر  دوم،  دل باخته ی 

شیرسوار است. او فرمانده یكی از گردان هایی بود 

كه در تپه های قالویزان عمل كرده بودند. وقتی از 

او خواستیم كه با ما مصاحبه كند، گفت: »در كنار 

این بسیجی ها من الیق نیستم كه سخنی بگویم؛ 

این ها رسبازان امام زمان هستند، من كجا و این ها 

كجا؟ این ها فرزندان فاطمه ی زهرا هستند. من رشم 

می كنم كه در مقابل این برادران صحبت كنم.«

برادر شیرسوار، فرمانده گردان ویژه ی شهدا، 

فرزند دكان دار گم نامی از اهالی قائم شهر است. او 

خطاب به پدر و مادرش نوشته است: »امروز اگر 

شام را پدر و مادر شهید می خوانند، زود نیست كه 

من می بایست اولین شهید شهرمان باشم. اما 

خداوند مصلحت این چنین دیده است 

كه مرا تا به امروز زنده نگاه دارد 

آمال  از  خداوند  مصلحت  و 

باالتر است.« همرس  انسان 

شهید از زبان او می گفت: 

»دنیا برای دنیا می ماند و 

این ما هستیم كه باید با 

دل باخته دوم
حر لشکر 25 کربال

خون خویش جامعه را بسازیم.« 

او در قسمتی از وصیت نامه اش نوشته است: 

»خداوندا! ما خون خود را در بیابان های غرب و 

جنوب كشور برای برپایی اسالم می ریزیم و به آن 

حقیقت  منی خواهند  هنوز  كه  مسلامنانی  گروه 

با  دین حق  اگر  می فهامنیم  كنند  درك  را  جنگ 

می شد،  حفظ  جهاد  و  قیام  بدون  و  رفاه طلبی 

بود،  عاقل تر  ما  از  كه  علیه السالم  حسین بن علی  

هرگز خون خود را به پای آن منی ریخت.« 

وقتی از آن فاصله ای كه در دید دشمن 

قرار داشت، گذشتیم و به كانال های 

هرگز  شدیم،  وارد  بعدی 

منی دانستیم كه چه در انتظار 

دل باخته ی  بسیجی ها  ماست. 

ما دل باخته ی بسیجی ها  و  حق اند 

و  زمان  امام  رسبازان  آن ها  هستیم. 

در  اگر  تو  و  هستند  او  به  پیوستگان 

جست وجوی موعود خویش هستی، او را در 

میان رسبازانش بجوی.

» 
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مجمع
درباره مجمع
شهید راستگو

از تاریخ و متدن اسالمی در مازندران رشوع کردیم، 

به انقالب رسیدیم و از دشواری های پس از آن )چه پیش از جنگ و چه جنگ( پرداختیم. 

برای هر کدام هم یک پرونده کار کردیم. شد چهار پرونده. 

چهار بخش قبلی درباره ما بودیم از آن جهت که بر ما گذشته است. 

بخش پنجم درباره ماست از آن جهت که هستیم. 

ما، یعنی مجمع استانی مازندرانی های دانشگاه امام صادق علیه السالم.

ما چون گذشته پرافتخارمان هنوز ایستاده ایم.



شماره اول، اسفند 1392

38

برای برداشتن باری از دوش انقالب

از  يىك  را  مازندران  »من... 
انقالب  براى  پروردگار  ذخاير 
اسالمى  تفكر  گسرتش  براى  و 
خورشيد  اين  شدن  عامل گري   –
انقالب  بركت  به  كه  فروزان 
به وجود آمد و درخشان شد 
- مى دانم.« )74/7/22 بيانات در 

اولني روز ورود به سارى(

»يك جبهه ى به هم پيوسته اى وجود دارد 

در مقابله ى با انقالب اسالمى، كه يك انقالب 

معنوى و دينى و فرهنگى و اعتقادى است. 

وقتى به چشم يك جبهه ى به هم پيوسته به 

اينها نگاه كرديد، خيىل از كارهاى اينها معناى 

اين مساله،  نشان ميدهد.  را  واقعى خودش 

وظيفه ى دانشجو يا تشكلهاى دانشجویى را 

من  كه  چيزهایى  از  يىك  ميكند…  مشخص 

ميخواهم به خصوص به تشكلهاى دانشجویى 

به  به طور جدى  اين است كه  توصيه كنم، 

كارهاى فكرى و فرهنگِى برنامه مند و هدفمند 

در  بیانات   ،90/5/19( بپردازند.«   عميق  و 

دیدار جمعی از دانشجویان(

در اندیشه رهربان انقالب اسالمی، دانشجو 

مانند یک عضو ساده اجتامع  نیست، بلکه 

عنرصی سازنده و مطالبه گر است و وظایف 

ثقیلی را در ارتباط با خویش و جامعه دارد. 

تلفیق پویایی علم و تخصص با نورانیت معارف 

الهی -که مطلوب دانشگاه امام صادق علیه السالم 

است- و برنامهریزی برای نیل به آرمان های انقالب 

نهادینه  جهت  اجرایی  عملیات  نهایتاً  و  اسالمی 

سازی آن در منت اجتامع؛ در حد وسع و بر عهده 

تشکل های متعهد دانشجویی است.

از سوی دیگر، مازندران به عنوان یک استان 

مملو از مردمان مؤمن، صمیمی، همیشه در صحنه 

و انقالبی، و دارای تاریخی پر از افتخار –از نهضت 

علویان گرفته تا حامسه های 6  بهمن 60  و 15 مهر 

88– و استعدادهای وافر در عرصه های مختلف؛ 

ظرفیت و تکلیفی گران در رابطه با فرهنگ و متدن 

سازی نوین اسالمی دارد.

مبنای  هامن  مطروحه،  گفتار  دو  بین  جمع 

فعالیت مجمع شهید راستگو – مجمع مازندرانی 

های دانشگاه امام صادق علیه السالم- در مقیاس 

به  راستگو،  شهید  مجمع  است.  اسالمی  انقالب 

اهدافی  با  اسالمی   انقالب  کوچک  عضو  عنوان 

دانشجویی  ای   مجموعه  بینانه،  واقع  و  بزرگ 

درباره مجمع شهید راستگو

است پایبند به ارزش های مقدس انقالب اسالمی، 

مجاهد و مسئولیت پذیر، دارای نیروهای متخصص 

و صاحب نظر، برخوردار از جایگاهی موثر و دارای 

افق دید بلند، که کار جدی خود را از آبان ماه سال 

91 آغاز و با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی 

با صاحبان نظر، محورهای آرمانی و اهداف خود 

را مشخص کرد.

هدایت، آموزش، توامنندسازی و شبکه سازی 

جوان  افرسان  و  فرهنگی  و  علمی  های  تشکل 

انقالب برای عملیاتی سازی منویات و مطالبات 

ولی امر مسلمین حرضت امام خامنه ای و حضور 

علمی  های  مجموعه  در  فعال  و  مستمر 

و  راهربد  جهادی؛  رویکرد  با  فرهنگی  و 

ماموریت اصلی مجمع است. 

و  وظایف  به  عمل  راستای  در 

تکالیف مجمع در رابطه با استان 

مازندران، فعالیت های گوناگونی 

وجود دارد که شاهراه های وصول 

به اهداف نهایی مجمع شهید راستگو است: 

1. تقویت هویت و پیشینه مبتنی بر اسالم 

و انقالب اسالمی با معرفی علامی مجاهد، شهدا 

ترویج  برای  تالش  و  و جهادگران خطه طربستان 

اعتقادات ایشان و استمرار راهی که         رفته اند.

علمی  دینی،  بصیرت  و  معرفت  گسرتش   .2

زنده            و  عرتت  های  آموزه  اساس  بر  سیاسی  و 

نگه داشنت تعالیم مکتب حرضت روح الله از طریق 

برگزاری دوره های آموزشی و تربیتی

با محوریت  3. مجاهدت علمی و فرهنگی 

مطالبات رهرب معظم انقالب -از قبیل پیگیری طرح 

اقتصاد مقاومتی، اصالح الگوی مرصف، ترویج سبک 

زندگی اسالمی و معنویت- از طریق سازماندهی، 

تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و آسیب 

های  تشکل های دانشجویی و فرهنگی استان و 

هدایت و حامیت مستمر از اقدامات صحیح 

مجموعه های فعال در پیگیری  مطالبات

4.  اهتامم به حفظ و پایش نیروها و ایجاد 

هامهنگی و هم افزایی در عنارص و دستگاه 

های علمی و فرهنگی جبهه انقالب اسالمی از 

طریق حضور فعال اعضا در آن

اهداف  تحقق  به  عملیاتی  رویکرد   .5

رصفا  اقدامات  از  پرهیز  و  فرهنگی  علمی- 

فکری و ذهنی و توقف در مجموعه اندیشه 

با تشکل های  ارتباط مستمر  از طریق  ورز 

علمی و فرهنگی استان و حضور دامئی در آنها

جبهه  عنارص  جذب  به  کامل  توجه   .6

علمی و فرهنگی انقالب و موثرین در انقالب 

کارگیری  به  و  شناسایی  طریق  از  اسالمی 

حکیامنه، دقیق و کارآمد ایشان

7. و ...

جزم  را  خود  عزم  راستگو،  شهید  مجمع 

کرده است که در حد وسع خود، باری را از 

زندگی  بقای  که  چرا  بردارد،  انقالب  دوش 

حکومت  و  انقالب  بقای  به  منوط  ما،  باعزت 

انقالب  به  وفادار  های  مجموعه  است.  اسالمی 

اسالمی، برای رسیدن به آرمان های خود، نیازمند 

روحیه جهاد و شهادت و استمرار فرهنگ رسخ 

که  اسالمی  انقالب  غایت  به  تا  حسینی هستند 

جهانی  حکومت  استقرار  و  عدالت  گسرتش 

حکومت  هامن   - که  است  مهدوی 

»الله« است- نایل آیند. این مجمع 

نیز کلید راه گشای هدف های بزرگ 

در  بسیجی  ناب  احساس  و  روحیه  را 

آمیخته با دانش و اندیشه ورزی می داند 

و سعی در تقویت این جوهره در میان اعضای 

مجموعه خود دارد و در راستای تحقق آرمان ها 

و اهداف مذکور، دست متامی کسانی را که مایل به 

همکاری هستند، به گرمی می فشارد. إن شاءالله 

در آینده ای نه چندان دور، با ارائه گزارش کار، 

لبخند رضایت بر لبان مبارک ولی امرمان بنشیند.

یا علی مدد

علی علیپور
دبیر مجمع شهید راستگو دانشگاه امام صادق علیه السالم

» 
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مازندرانی  دانشجویان  مجمع 
صادق  امام  دانشگاه 
سال  ابتدای  در  علیه السالم 
جلسه ای  تشکیل  با  گذشته 
تصمیم گرفت تا اسم مجمع به 
نام یکی از شهدای دانشجوی 
دانشگاه تغییر کند. آن شهید 
کسی جز »قاسم علی راستگو« 
با  نام گذاری  مجرد  نبود. 
و  پربرکت  شهدا  اسامی 
بیش تر  برای  است،  فرخنده 
و  معرفتی  بهره های  کردن 
عملی خوب است، مروری بر 
زندگی و سیره این شهید هم 

داشته باشیم

یک شهید در یک نگاه �
قائم شهر  تولد:  محل 

)مازندران(

تاریخ تولد: 1350

سال ورود به دانشگاه 

علیه السالم:  صادق  امام 

1372

رشته تحصیلی : معارف 

اسالمی و حقوق 

محل  و  علت  تاریخ، 

 ،1374/8/11 شهادت: 

جانباز شیمیایی، تهران

راستگو در سال  شهید 

1374 بر اثر عوارض ناشی از 

مبباران شیمیایی منطقه فاو 

به رحمت ایزدی شتافتند.

 

از آغاز تا شهادت �
و 	• متین  رفتار 

دوستانه

شهید راستگو در طول 

از  پیش  تحصیل  دوران 

رفتار  واسطه  به  دبستان 

متین و دوستانه اش مورد تقدیر معلامن و اطرافیان 

بود. وی دو بار به جبهه رفت. در مرحله دوم در 

سال 1366 به علت آلودگی منطقه »فاو« دچار 

عوارض شیمیایی شد، ولی این مساله را با کسی 

درمیان نگذاشت.

مجمع به نام چه کسى مزین شده است؟
درباره شهید قاسم علی راستگو

رتبه 1۰1	•

در سال 1372 در آزمون رسارسی با رتبه 101 

دانشگاه  عربی،  رشته  تهران،  دانشگاه های  در 

وزارت امور خارجه، رشته علوم سیاسی و دانشگاه 

و  اسالمی  معارف  رشته  علیه السالم،  صادق  امام 

حقوق قبول شد و به واسطه عالقه خاصی که به 

دانشگاه  داشت،  و حقوق  اسالمی  معارف  رشته 

انتخاب  تحصیل  برای  را  علیه السالم  صادق  امام 

کرد در این دانشگاه هم مانند دبیرستان، یکی از 

دانشجویان موفق بود.

از زمین ورزش تا تخت شهادت	•

هنگام   1374 مهرماه   20 در  راستگو  شهید 

مترین ورزش زمین گیر شد و به بیامرستان انتقال 

یافت. پزشکان، بیامری او را بر اثر عارضه شیمیایی 

تشخیص داده، اظهار داشتند که این امر باعث از 

کار افتادن ریه های وی شده است.

این شهید گران قدر در شام گاه پنج شنبه مورخ 

1374/8/11 در حالی که آثار جنگ تحمیلی را بر 

تن داشت، بر اثر شدت جراحات و عوارض عمیق 

ناشی از مواد شیمیایی دعوت حق را لبیک گفت و 

به دیار باقی شتافت.

 راه نامتام �
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از  بخشی  است  خوب 
وصیت نامه این شهید عزیز را 
برای  مرور کنیم. شاید حرفی 
پیدا  آن  در  خودمان  امروز 

کنیم.

درختی که به بار نشست!	•

پدر و مادر عزیزم!

سالم و صد سالم به زیبایی چهره تان!

دست و پای شام را می بوسم و زحامت شام و 

آن درد و رنج شام، آن همه مشقت و بردباری را که 

برای من تحمل کردید، هرگز فراموش منی کنم. من 

هم چون درختی بودم که شب و روز به آن آب و 

غذا می دادید تا بعداً به بار بنشیند. ولی نیمه راه 

از شام جدا شد.

اگر لیاقت داشته باشم	•

پدر و مادر مهربانم!

شام زحامت زیادی برای من کشیده اید. ولی 

من درعوض فرزند خوبی برای شام نبوده ام. از شام 

می خواهم که مرا حالل کنید؛ چون شام خیلی بر 

گردنم حق دارید. اگر نتوانستم جربان زحامت و 

رنج های شام را بکنم و اگر جهادم در راه خداوند 

مورد قبول واقع شد و لیاقت شهادت را داشتم، 

شام  به  بزرگ  پاداشی  و  عظیم  اجری  خداوند 

خواهد داد.

منونه صرب و استقامت باشید	•

از شام پدر و مادرم می خواهم منونة صرب و 

انتخاب  را خودم  راه  این  باشید. چون  استقامت 

کردم و با خدای خود عهد و پیامن بستم. بارها 

گفتم خدایا به تو عشق می ورزم و در این راه از 

قطعه قطعه شدن، مفقود شدن یا اسارت هراسی 

ندارم.

پشتیبان نظام و رهربی باشید	•

بسیجیان و دوستان و جوانان عزیز... همواره 

پشتیبان نظام مقدس اسالمی و رهربی معظم و 

کبیر انقالب باشید. به همه عزیزان و دل سوختگان 

محرتم  خانواده  خصوصاً  انقالب،  نورچشامن  و 

شهدا، جان بازان، آزادگان احرتام بگذارید و با آن ها 

به مدارا و با محبت برخورد کنید.
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