
 گزيده اي از كتاب
 سالم بر ابراهيم

 
 زندگينامه وخاطرات شهيد ابراهيم هادي

                                                

 مقدمه
  پندار ما اين است كه شهدا رفته اند و ما مانده ايم، اما حقيقت اين است كه آنها مانده اند و گذرزمان ما را با خود برده 

 است. (شهيد سيد مرتضي آويني)
 شهادت راهي است كه خداوند براي بقاي بندگان خاص خودش قرار داده و شهيد، شاهد عالم ناسوت است و ما نيز 
مردگان عادات روزمره دنيا . و چه خام نظريم كه خود را قادر بر توصيف شاهدان اين عالم بدانيم چرا كه، دون را از 

عالي خبري نيست! اما هر آنچه كه در توصيف اين شاهدان نوشته و گفته مي شود تذكري است براي صيقل  قلبهاي ما 
 جاماندگان، تا همچو برقي بر وجود غفلت زده ما فرو آيد و چراغ راهي در اين ظلمتكده آخرالزمان باشد. 

  نوشتار حاضر شمه اي از زندگي يكي از عارفان شاهد را به تصوير مي كشد و اگر عنايت حق  نمي بود.  نگارنده را 
تواني بر انجام اين كار نبود. چرا كه چه سخت است سخن گفتن از عاشقي دلسوخته كه صدايش گرمي بخش جلسات 
اهل بيت  بود. مؤذني كه صدايش دل غافالني چند را بيدار كرد ، معلمي كه به جز تدريس علم ، درس دلدادگي به خدا 
را به شاگردانش مي آموخت. پهلواني كه كسي را ياراي مقابله با او نبود ولي چه خوب رسم پهلواني را آموخته بود. رفيقي 

كه در دوستي تمام بود و همين مرام و منش او بود كه بسياري از جوانان ناآگاه زمان خويش را آگاه كرد كه امروز نام 
 هر يك از آنان زينت بخش كوچه هاي محل زندگيمان است. 

  رزمنده دالوري كه هميشه بسيجي ماند و هيچ مقام فاني را نپذيرفت ولي شجاعتش تحسين همگان را بر 
مي انگيخت. در آخر چه سخت است سخن گفتن از بنده اي كه خالصانه زيست. آري چه سخت است سخن گفتن از 

 ابراهيم هادي  به راستي او معناي اين كالم نوراني اميرالمومنين علي (ع) است كه مي فرمايد : 
 خوشبخت و رستگار كسي است كه: علم و عمل، دوستي و دشمني، گرفتن و رها كردن، سخن گفتن و سكوت، رفتار "

  "و كردارش، تنها بر اساس رضاي الهي استوار است و بر خالف امر پروردگار قدمي بر ندارد. 
 اين نوشتار حاصل بيش ازپنجاه مصاحبه از خانواده ، ياران و دوستان آن شهيد است كه همگي نگارنده را در گردآوري 

اين مجموعه ارزشمند ياري رساندند. هر چند راهي بس دشوار بود. زيرا با گذشت اين سالها يافتن دوستان نزديك او كه 
ما را در اين كار ياري نمايند سخت بود. از طرفي ذهن انسان، با گذشت زماني طوالني خاطرات را از ياد مي برد. پس 
الزم بود خاطرات را دوباره از دوستان نزديكتر او جويا شويم و اين نيز مشكالت خاص خود را به همراه داشت. و اگر 

 عنايت حق در معرفي ياران مخلص خود نبود ما نيز ياراي اين كار را نداشتم. 
در پايان بايد به دوستان جوان خود بگويم كه ما به دنبال اسطوره سازي نيستيم كه اسطوره ها دست نيافتني اند. اما در 
تنوع عقايد اين جهان فناپذير ، ما به دنبال معرفي عارفاني بي هياهو هستيم كه در كنار ما زندگي مي كنند بدون آنكه 

شناخته شوند و تازه با رفتنشان است كه ما حيران و سرگشته مي گرديم. اينان آياتي از حقند كه اثبات كنند در اين ورطه 
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ظلماني آخرالزمان مي توان بنده بود و بهتر زيست ، پس بر ماست كه اينان را اسوه و الگوي زندگي خود گردانيم چون 
 اينان تجسم خواست خدايند بر زمين.

 برخود الزم مي دانم ازخانواده شهيد ابراهيم هادي و دوستان و يارانش وكليه كساني كه مارا در اين مسير ياري رساندند 
تشكر نمايم. لذا جهت قدرداني از دوستان و مستند شدن داستانها  نام هر راوي يا راويان را در آغاز هر داستان 

 مي آوريم. و خداي را بخاطر اين توفيق شاكريم .    
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 چرا ابراهيم هادي ؟          
 
 

بود. در مسجد امين الدوله تهران مشغول نماز جماعت مغرب و عشاء بودم. حالت عجيبي داشتم. 1386 تابستان سال 
تمام نمازگزاران از علماء و بزرگان بودند و من در گوشه سمت راست صف دوم جماعت ايستاده بودم. بعد از نماز مغرب 

وقتي به اطراف خود نگاه كردم. با كمال تعجب ديدم اطراف محل نماز جماعت را آب فرا گرفته است ! درست مثل 
اينكه مسجد، جزيره اي در ميان دريا باشد! امام جماعت كه پيرمردي نوراني با عمامه اي سفيد بود از جا برخاست و رو به 

 سمت جمعيت ايستاد و شروع به صحبت كرد. از شخصي كه در كنارم بود پرسيدم: امام جماعت را مي شناسي ؟
 . " آ شيخ محمد حسين زاهد ، استاد حاج آقا حق شناس و حاج آقا مجتهدي هستن "جواب داد :

و من كه قبالً  از عظمت روحي و بزرگواري شيخِ زاهد شنيده بودم با دقت تمام به سخنانش گوش  مي كردم. ايشان 
 ضمن بيان مطالبي در مورد عرفان و اخالق فرمودند: 



دوستان، رفقا، مردم ما را بزرگان عرفان و اخالق مي دانند و... اما رفقاي عزيز، بزرگان اخالق و عرفان عملي اينها "
 ."هستند

  و بعد تصوير بزرگي را در دست گرفت، از جاي خود نيم خيز شدم تا خوب بتوانم نگاه كنم. تصوير، چهره مردي با 
محاسن بلند را نشان مي داد كه بلوز قهوه اي بر تنش بود. خوب به عكس خيره شدم. كامالً او را مي شناختم. من چهره 

 او را بارها ديده بودم. شك نداشتم كه خودش است. ابراهيم، ابراهيم هادي. 
سخنانش براي من بسيار عجيب بود ، شيخ حسين زاهد استاد عرفان و اخالق كه علماي بسياري در محضرش 

شاگردي كرده اند چنين سخني مي گويد !؟ در همين حال با خودم گفتم : شيخِ زاهدكه... !؟ او كه سالها قبل از دنيا رفته 
 ! 

 مطابق با بيست و هفتم رجب و مبعث حضرت رسول 86  هيجان زده ازخواب پريدم. ساعت سه بامداد روز بيستم مرداد 
اكرم(ص) بود. اين خواب روياي صادقه اي بود كه لرزه بر اندامم انداخت . كاغذي برداشتم و به سرعت آنچه را ديده 

 وشنيده بودم نوشتم. ديگر خواب به چشمانم نمي آمد. در ذهن خاطراتي را كه از ابراهيم هادي شنيده بودم مرور كردم. 
*** 

 همراه يكي از دوستان به مسجدالشهداء رفتم و با بچه هاي قديمي جنگ بخاطر شركت در 73روز آخر ماه رمضان سال 
 مراسم فوت مادر شهيد ابراهيم هادي به منزل ايشان رفتيم. منزلشان پشت مسجد، داخل كوچه شهيد موافق بود. 

 حاج حسين اهللا كرم در مورد شهيد هادي شروع به صحبت كرد و خاطرات عجيبي كه من تا آن زمان از هيچكس شبيه 
 آن را نشنيده بودم از ايشان تعريف كرد. 

 خاطراتش سالها ذهن مرا به خود مشغول كرده بود. باورم نمي شد، يك رزمنده اينقدر حماسه آفريده باشد و تا اين اندازه 
گمنام باشد. و عجيب ترآنكه خودش از خدا خواسته بود كه گمنام بماند و با گذشت سالها هنوز هم پيكرش پيدا نشده و 

 مطلبي هم از او نقل نگرديده است. 
*** 

 هنوز تا اذان صبح فرصت باقي است و من، خواب از سرم پريده بود، خيلي دوست دارم بدانم چرا شيخ زاهد، ابراهيم را 
 الگوي اخالق عملي معرفي كرده است. 

 فرداي آن روز به قبرستان ابن بابويه در جنوب تهران و بر سر مزار شيخ محمد حسين زاهد رفتم. با ديدن چهره او 
كامالً بر صدق رويائي كه ديده بودم اطمينان پيدا كردم. ديگر شكي نداشتم كه عارفان را نه دركوهها و نه در 

 پستوخانه هاي خانقاه بايد جست  بلكه آنان در كنار ما و از ما هستند.  
همان روز به سراغ يكي از رفقاي شهيد هادي رفتم و آدرس و تلفن دوستان نزديك شهيد را از او گرفتم. تصميم خودم 

را گرفته بودم. بايد بهتر و كامل تر از قبل ابراهيم را بشناسم. شايد اين رسالتي است كه حضرت حق براي شناخته شدن 
 بندگان مخلصش بر عهده ما نهاده است. 

 
 
 

           زندگينامه
 
 
 



در محله شهيد سعيدي حوالي ميدان خراسان ديده به هستي گشود. او چهارمين 36 ابراهيم در اول ارديبهشت سال
 فرزند خانواده بشمار مي رفت با اينحال پدرش، مشهدي محمد حسين، به اوعالقه خاصي داشت.

او نيز منزلت پدر خويش را بدرستي شناخته بود. پدري كه با شغل بقالي توانسته بود فرزندانش را به بهترين نحو تربيت 
 نمايد.

 ابراهيم نوجوان بودكه طعم تلخ يتيمي را چشيد و از آنجا بود كه همچون مردان  بزرگ، زندگي را به پيش برد و دركنار 
تحصيل علم به كار مشغول شد. دوران دبستان را به مدرسه طالقاني رفت و دبيرستان را نيز در مدارس ابوريحان و 

كريم خان زند. و توانست به دريافت ديپلم ادبي نائل شود.از همان سالهاي پاياني دبيرستان مطالعات غير درسي را شروع 
 كرد.

  حضور در هيئت جوانان وحدت اسالمي و همراهي و شاگردي استادي نظير عالمه محمد تقي جعفري بسيار در رشد 
شخصيتي ابراهيم موثر بود. در دوران پيروزي انقالب شجاعت هاي بسياري از خود نشان داد.  او همزمان با تحصيل 

علم به كار در بازار تهران مشغول بود و پس از انقالب در سازمان تربيت بدني و بعد از آن به آموزش و پرورش منتقل 
شد و همچون معلمي فداكار به تربيت فرزندان اين مرز و بوم مشغول شد. اهل ورزش بود. ورزش را با ورزش پهلوانان 
يعني ورزش باستاني شروع كرد. در كشتي و واليبال چيره دست بود و هرگز در هيچ ميداني پا پس نكشيد و مردانه مي 

ايستاد . اين مردانگي را مي توان در ارتفاعات سر به فلك كشيده بازي دراز وگيالن غرب تا دشت هاي سوزان جنوب 
 مشاهده كرد . حماسه هاي او در اين مناطق هنوز در اذهان ياران قديمي جنگ تداعي مي كند .

  در والفجر مقدماتي پنج روز به همراه بچه هاي گردان هاي كميل و حنظله دركانالهاي فكه مقاومت  كردند . ولي تسليم 
 بعد از فرستادن بچه هاي باقي مانده به عقب ، تنهاي تنها با خدا همراه شد و 61 بهمن سال 22نشدند تا سرانجام در 

ديگركسي او را نديد و همانطور كه هميشه از خدا مي خواست گمنام ماند و چه زيباست گمنامي كه صفت ياران 
 خداست.     

 
 
 

               محبت پدر

            رضاهادي
 
 

 بود. 36 درخانه اي كوچك و مستاجري درحوالي ميدان خراسان تهران زندگي مي كرديم. اولين روزهاي ارديبهشت سال
پدرمان چند روز است كه خيلي خوشحال به نظر مي رسد. او دائماً به شكرانه پسري كه خدا در اولين روز اين ماه به او 

 عطا كرده از خدا تشكر مي كرد .
  هر چند حاال در خانه سه پسر ويك دختر هستيم ولي پدر، براي اين پسر تازه متولد شده خيلي ذوق مي كند. البته حق 

 دارد، پسر خيلي با نمكي است. 
 پدرمان نام پيامبري را بر او نهاد كه مظهر صبر و قهرمان توكل و توحيد بود. " ابراهيم "  اسم بچه را هم انتخاب كرد

 و اين اسم واقعاً برازنده او بود. 



 آخه حسين آقا، تو سه تا فرزند ديگه هم داري، چرا برا  اين پسرت، اينقدر "  هر وقت فاميل ها مي آمدند و مي گفتند:
 "خوشحالي مي كني؟

اين پسر حالت عجيبي داره! من مطمئن هستم كه اين پسر من بنده خوب خدا ميشه، "  با آرامش خاصي جواب مي داد: 
 . "من يقين دارم كه ابراهيم، اسم من رو زنده مي كنه

 راست مي گفت. محبت پدرمان به ابراهيم، محبت عجيبي بود، هر چند بعد از او خدا يك پسر و يك دختر ديگر به 
 خانواده ما عطا كرد اما از محبت پدرم به ابراهيم چيزي كم نشد. 

*** 
پيامبراعظم (س)مي فرمايد: فرزندانتان را در خوب شدنشان ياري كنيد، زيرا هر كه بخواهد مي تواند نافرماني را از فرزند 

 )370(نهج الفصاحه حديثخود بيرون كند. 
  
 بر اين اساس پدرمان در تربيت صحيح ابراهيم و ديگر بچه ها اصالً كوتاهي نكرد.  

البته پدرمان بسيار انسان با تقوايي بود. اهل مسجد و هيئت بود و به رزق حالل بسيار اهميت مي داد. او خوب 
 مي دانست پيامبر (ص) مي فرمايد:

  " عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن به دست آوردن روزي حالل است." 
براي همين وقتي عده اي از اراذل و اوباش در محله اميريه (شاپور) آن زمان، خيلي اذيتش كردند و نمي گذاشتند كاسبي 

حاللي داشته باشد. مجبور شد مغازه اي كه از ارث پدري به دست آورده بود را بفروشد و به كارخانه قند برود و آنجا 
 مشغول كارگري شود و صبح تا شب مقابل كوره بايستد. 

ابراهيم بارها گفته بود كه اگر پدرم بچه هاي خوبي تربيت كرد به خاطر سختي هائي بود كه براي رزق حالل مي كشيد و 
 هر وقت از دوران كودكي خودش ياد مي كرد مي گفت: 

پدرم با من حفظ قرآن كار مي كرد و هميشه مرا با خودش به مسجد مي برد، يا به مسجد محل مي رفتيم يا مسجد "
حاج عبدالنبي نوري پائين چهارراه سرچشمه، توي اون مسجد هيئت حضرت علي اصغر (ع) بر پا بود و پدرم افتخار 

 . "خادمي آن هيئت رو داشت
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                  پهلوان 
       

        حسين  اهللا كرم
         مهدي فريدوند 

 
  در همان ايام كه هر شب با بچه ها ورزش مي كرديم يكبار ديدم حاج حسن خيره خيره تو صورت ابراهيم نگاه مي كند. 

 ابراهيم آمد جلو و گفت:
 "چي شده حاجي !؟" 
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اون قديم ها تو تهرون، دو تا پهلوون بودن به نام هاي حاج سيد حسن "  حاج حسن هم بعد از چند لحظه سكوت گفت: 
رزاّز و حاج محمد صادق بلور فروش، اونا خيلي با هم دوست و رفيق بودن. توي كشتي هم هيچكس حريف اونا نبود. 

اما مهمتر از همه اين بود كه بنده هاي خالصي براي خدا بودن، اونا قبل از شروع ورزش كار خودشون رو با چند آيه 
 قرآن و يه روضه مختصر و با چشمان اشك آلود براي آقا اباعبداهللا(ع) شروع مي كردن. 

ابراهيم، من تو رو يه پهلوون مي ". بعد ادامه داد:"  نَفَس گرم حاج محمد صادق و حاج سيد حسن، مريض شفا مي داد
 ."دونم مثل اونا

، بعضي از بچه ها هم از اينكه حاج حسن اينطوري از "نه حاجي، ما كجا و اونها كجا"  ابراهيم هم لبخندي زد و گفت: 
 ابراهيم تعريف مي كرد، ناراحت شدند.

 تا پهلوان از يكي از زورخانه هاي تهران به آنجا آمدند و قرار شد بعد از ورزش با بچه هاي ما كشتي 5فرداي آن روز 
 بگيرند . همه هم قبول كردند كه حاج حسن داور باشه و بعداز ورزش كشتي ها شروع شد. 

  چهار مسابقه برگزار شد، دو تا از كشتي ها را بچه هاي ما بردند ، دو تا هم آنها. اما در كشتي آخركمي شلوغ كاري شد. 
 اونها سر حاج حسن داد مي زدند و حاج حسن هم خيلي ناراحت شده بود. 

  من دقت كردم و ديدم كشتي بعدي بين ابراهيم و يكي از بچه هاي آنهاست، اونها هم كه ابراهيم را خوب مي شناختند 
 مطمئن بودند كه مي بازند براي همين شلوغ كاري كردند كه اگر باختند تقصير را بيندازند گردن داور.

  همه عصباني بودند. چند لحظه اي نگذشت كه ابراهيم داخل گود آمد و با لبخندي كه بر لب داشت با همه بچه هاي 
 همه با تعجب پرسيديم :چرا ؟"من كشتي نمي گيرم ! "مهمان دست داد و گفت: 

 بعد هم دست حاج حسن "دوستي و رفاقت ما خيلي بيشتر از اين حرفا ارزش داره" كمي مكث كرد و با آرامش گفت:
 رو بوسيد و با يه صلوات پايان كشتي ها رو اعالم كرد.

 شايد در آن روز برنده و بازنده نداشتيم اما برنده واقعي فقط ابراهيم بود وقتي هم كه مي خواستيم لباس بپوشيم و برويم 
  "فهميديد چرا من مي گفتم ابراهيم پهلوونه ؟"حاج حسن ما رو صدا كرد و گفت: 

 ما همه ساكت بوديم، حاج حسن ادامه داد: 
ببينيد بچه ها، پهلواني يعني همين كاري كه امروز ديديد. ابراهيم امروز با نَفس خودش كشتي گرفت و پيروز شد. "

ابراهيم به خاطر خدا با اونا كشتي نگرفت و با اين كار جلوي يه كينه و دعوا رو گرفت. آره بچه ها پهلواني يعني همين 
 "كاري كه امروز ديديد.

*** 
  داستان پهلواني هاي ابراهيم ادامه داشت تا ماجراهاي پيروزي انقالب پيش آمد و بعد از آن اكثر بچه ها درگير مسائل 
انقالب شدند و حضورشان در ورزش باستاني خيلي كمتر شد. تا اينكه ابراهيم پيشنهاد داد كه صبح ها در زورخانه نماز 

 جماعت صبح را بخوانيم و بعد ورزش كنيم و همه قبول كردند.
بعد از آن هر روز صبح براي اذان در زورخانه جمع مي شديم و نماز صبح را به جماعت مي خوانديم و بعد ورزش را شروع 

 مي كرديم. بعد هم يك صبحانه مختصر و به سر كارهايمان مي رفتيم. 
  پيامبر گرامي اسالم مي فرمايد: «اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم در نظرم از عبادت و شب زنده داري تا صبح 

 ) 8ج22792(كنز العمال حديثمحبوبتر است » 

ابراهيم خيلي از اين قضيه خوشحال بود چرا كه از طرفي بچه ها نماز صبح را به جماعت مي خواندند و از طرفي هم   
 ورزش بچه ها تعطيل نشده بود.

  
 



  با شروع جنگ تحميلي فعاليت زورخانه بسيار كم شد و اكثر بچه ها در جبهه حضور داشتند و خود ابراهيم هم كمتر به 
تهران مي آمد. يكبار هم كه آمده بود، وسائل ورزشي خودش را برد و در همان مناطق جنگي بساط ورزش باستاني را 

 راه اندازي كرد. 
  زورخانه حاج حسن توكل، در تربيت پهلوان هاي واقعي زبانزد بود. از بچه هاي آنجا به جز ابراهيم، جوان هاي بسياري 

بودند كه در پيشگاه خداوند پهلوانيشان اثبات شده بود. آنها با خون خودشان ايمانشان را حفظ كردند و پهلوان هاي 
 واقعي همين ها هستند. 

  دوران زيبا و معنوي زورخانه حاج حسن در همان سالهاي اول دفاع مقدس، با شهادت شهيد حسن شهابي مرشد 
زورخانه، شهيد اصغررنجبران(فرمانده تيپ يكم عمار) وشهيدان سيدصالحي،محمد شاهرودي،علي خرّمدل،حسن 

زاهدي،سيد محمد سبحاني،سيدجواد مجد پور،رضاپند ،حمداهللا مرادي،رضا هوريار، مجيد فريدوند، قاسم كاظمي و 
ابراهيم و چندين شهيد ديگر و همچنين جانبازي حاج علي نصراهللا، مصطفي هرندي و علي مقدم وهمچنين درگذشت 

 حاج حسن توكل به پايان رسيد و با تبديل محل زورخانه به ساختمان مسكوني به خاطره ها پيوست.        
 
 
 

                   واليبال تك نفره
            مهدي فريدوند 

  سيد محمد كشفي ،علي نصراهللا
  

  بازوان قوي ابراهيم از همان اوايل دبيرستان نشان داد كه در بسياري از ورزش ها قهرمان است. در زنگهاي ورزش 
 هميشه مشغول واليبال بود و هيچكس حريف او نمي شد. 

  يك بار تك نفره در مقابل يك تيم شش نفره بازي كرد و فقط اجازه داشت كه سه ضربه به توپ بزند و همه ما از 
جمله معلم ورزش، شاهد بوديم كه چطور پيروز شد. از آن روز به بعد ابراهيم واليبال را بيشتر تك نفره بازي مي كرد. 

 شهريور بازي مي كرديم و خيلي از مدعي ها حريف ابراهيم نمي 17بيشتر روزهاي تعطيل پشت آتش نشاني خيابان 
 شدند. 

  اما بهترين خاطره واليبال ابراهيم بر مي گردد به دوران جنگ و شهر گيالن غرب، در آنجا يك زمين واليبال بود كه 
 بچه هاي رزمنده در آن بازي مي كردند.

  يك روز چند دستگاه ميني بوس براي بازديد از مناطق جنگي به گيالن غرب آمدند كه مسئول آنها آقاي داودي 
 رئيس سازمان تربيت بدني بود. او از قبل ابراهيم را مي شناخت و معلم ورزش او بود. 

دوستان ما "آقاي داودي مقداري وسائل ورزشي به ابراهيم داد و گفت: هر طور صالح مي دانيد مصرف كنيد. بعد گفت: 
. ابراهيم هم كمي براي ورزشكارها صحبت كرد و مناطق "از همه رشته هاي ورزشي هستن و براي بازديد آمده اند

 مختلف شهر را به آنها نشان داد تا اينكه به زمين واليبال رسيديم. 
 . "چند تا از بچه هاي هيئت واليبال تهران با ما هستن مي خواي يه مسابقه بزاريم"آقاي داودي گفت: 

 نفر كه سه نفرشان واليباليست حرفه اي بودند يك طرف بودند وابراهيم به تنهائي 5 ساعت سه عصر مسابقه شروع شد. 
 در طرف مقابل. تعداد زيادي هم تماشاگر بودند.



  طبق روال قبلي با پاي برهنه و پاچه هاي باال زده و  زير پيراهني مقابل آنها قرار گرفت. ابراهيم به قدري خوب بازي 
كرد كه كمتر كسي باور مي كرد. بازي آنها يك نيمه بيشتر نداشت و با اختالف ده امتياز به نفع ابراهيم تمام شد. بعد از 

آن بچه هاي ورزشكار با ابراهيم عكس گرفتند. در حالي كه باورشان نمي شد يك رزمنده ساده، مثل حرفه اي ترين 
 ورزشكارها بازي بكنه.

  يكبار هم در پادگان دوكوهه داشتم از واليبال ابراهيم تعريف مي كردم كه يكي از بچه ها توپ واليبال آورد و دو تا تيم 
تشكيل داد و ابراهيم را هم صدا كرد. ابتدا ابراهيم زير بار نمي رفت و بازي نمي كرد اما وقتي اصرار كرديم گفت پس 

 همه شما يكطرف من هم تكي بازي مي كنم.
تا حاال اينقدر نخنديده بوديم. ابراهيم هر "  بعد از بازي چند تا از فرمانده ها كه بازي ما را نگاه مي كردند گفتند :

  درپايان هم "ضربه اي كه مي زد چند نفر به سمت توپ مي رفتن و به هم برخورد مي كردن و روي زمين مي افتادن.
 ابراهيم با اختالف زياد بازي را برد.

 
 

 
       آدم شدن

      عباس هادي
 

  يكبار كه ابراهيم صبح زود با وسائل كشتي از خانه بيرون رفت من و برادرم هم دنبالش راه افتاديم. هر جائي مي رفت 
دنبالش بوديم تا اينكه رفت داخل سالنِ هفت تيرِ فعلي، ما هم رفتيم توي سالن و بين تماشاگرها نشستيم. سالن شلوغ 

 شده بود و مسابقات كشتي آغاز شد. 
  اون روز ابراهيم چند تا كشتي گرفت و خيلي خوب حريف ها رو مي زد تا اينكه يكدفعه نگاهش به ما افتاد كه توي 

تماشاگرها تشويقش مي كرديم. بعد هم با عصبانيت به سمت ما آمد. از اينكه به آنجا رفته بوديم خيلي ناراحت شده بود 
 " چرا اينجا اومدين !؟"و گفت:
 ."هيچي، دنبالت اومديم ببينيم كجا مي ري"گفتيم:

  "يعني چي ؟ اينجا جاي شما نيست، نبايد مي اومدين. زود باشين بريم خونه"بعد گفت: 
همينطور كه حرف مي زد بلندگو "نبايد اينجا بمونين، پاشين، پاشين بريم خونه"، جواب داد: "مگه چي شده"  گفتم: 

  كيلو آقايان هادي و تهراني.74اعالم كرد كشتي نيمه نهائي وزن 
   ابراهيم يك نگاه به سمت تشك انداخت و يك نگاه به سمت ما، بعد هم چند لحظه سكوت كرد و رفت سمت 

تشك. ما هم حسابي داد مي زديم و تشويقش مي كرديم . مربي ابراهيم هم مرتب داد مي زد و مي گفت چكار بكن. ولي 
ابرام چرا كشتي "ابراهيم فقط دفاع مي كرد و نيم نگاهي هم به ما مي انداخت. مربي كه خيلي عصباني شده بود داد زد: 

 . "نمي گيري؟ بزن ديگه
  ابراهيم هم با يك فن زيبا حريف رو از روي زمين بلند كرد و بعد از يك دور چرخيدن او را محكم به تشك كوبيد. بعد 

 هم از جا بلند شد و از تشك خارج شد. 
  اون روز از دست ما خيلي عصباني بود. فكر كردم از اينكه تعقيبش كرديم ناراحت ولي وقتي تو راه برگشت صحبت 

 مي كرديم گفت:



آدم بايد ورزش رو براي قوي شدن انجام بده نه قهرمان شدن منم اگه تو مسابقات شركت ميكنم مي خوام فنون " 
 . "مختلف رو ياد بگيرم وهدف ديگه اي ندارم

هركس ظرفيت ". بعد از چند لحظه سكوت گفت: "مگه بده آدم قهرمان و مشهور بشه و همه بشناسنش؟"  گفتم: 
 . "مشهور شدن رو نداره، از مشهور شدن مهمتر، اينه كه آدم بشيم

  اون روز ابراهيم به فينال رسيد ولي قبل از مسابقه نهائي، همراه ما به خانه برگشت و عمالٌ ثابت كرد كه رتبه و مقام 
 برايش اهميت ندارد.

 ."نبايد ورزش هدف زندگي آدم باشه" ابراهيم بعدها كشتي گير باشگاه اقبال تهران شد ولي هميشه مي گفت: 
 
 

                   قهرمان  
 

 حسين اهللا كرم،حسين جهانبخش
 
 

 كيلو در مسابقات آموزشگاه ها يكبار ابراهيم همه حريف  ها رو يكي پس از ديگري شكست داد تا رسيد به 68  در وزن 
 نيمه نهائي، اگر اين مسابقه رو مي زد حتماً در فينال قهرمان مي شد. 

  اما آن سال با اينكه ابراهيم خوب تمرين كرده بود و اكثر حريف ها رو با اقتدار شكست  داد. ولي توي نيمه نهائي خيلي 
 بد كشتي گرفت. باالخره يكبار خاك شد و با همون يك امتياز بازي رو باخت.

  اون سال ابراهيم مقام سوم رو كسب كرد. اما چند سال بعد توي جبهه و توي گروه اندرزگو همان پسري كه حريف 
 نيمه نهائي ابراهيم بود رو ديدم كه آمده بود به ابراهيم سر بزنه.

   اون پسر شب رو پيش ما ماند و شروع كرد از خاطرات خودش با ابراهيم تعريف كردن و همه ما گوش مي كرديم. تا 
آشنائي ما بر مي گرده به نيمه نهائي كشتي باشگاه ها توي "اينكه رسيد به ماجراي آشنائي خودش با ابراهيم و گفت: 

 ." كيلو كه قرار بود با ابراهيم كشتي بگيرم74وزن 
   اما هر چي مي خواست اون ماجرا رو تعريف كنه ابراهيم بحث رو عوض مي كرد و آخر هم نگذاشت ماجرا تعريف بشه. 

اگر ميشه قضيه كشتي خودتون رو براي من "  فردا وقتي اون آقا مي خواست برگرده دنبالش رفتم لب جاده وگفتم:
 . او هم يه نگاهي به من كرد و يه نفس عميق كشيد وگفت:"تعريف كنين

اونسال من تو نيمه نهائي حريف ابراهيم شدم ولي يكي از پاهام شديداً آسيب ديده بود، به ابراهيم كه تا اون موقع " 
 باشه رفيق، "، ابراهيم هم گفت:"داداش، اين پاي من آسيب ديده هواي مارو داشته باش"نمي شناختمش گفتم :

 . "چشم
   توي مسابقه اصالً سمت پاي من نيومد با اينكه شگرد ابراهيم فن هائي بود كه روي پا مي زد اما اصالً به پاي من 

 نزديك نشد ولي من با كمال نامردي يه خاك ازش گرفتم و خوشحال از اين پيروزي به فينال رفتم. 
   ابراهيم با اينكه راحت مي توانست مرا شكست بده و قهرمان بشه ولي اين كار رو نكرد. البته فكر مي كنم اون از قصد 

 "كاري كرد تا من برنده بشم و از شكست خودش هم ناراحت نبود. چون قهرماني براي اون تعريف ديگه داشت.



  ولي من خوشحال بودم و خوشحالي من بيشتر از اين بود كه حريف فينال، بچه محل خودمون بود و فكر مي كردم 
 همه مرام و معرفت داش ابرام رو دارن. 

  اما توي فينال با اينكه قبل مسابقه به دوستم گفته بودم كه پام آسيب ديده دقيقاً با اولين حركت همون پاي آسيب 
 ديده من رو گرفت و آه از نهاد من بلند شد و بعد هم من رو انداخت رو زمين و باالخره من رو ضربه كرد.

   اون سال من دوم شدم و ابراهيم سوم اما شك نداشتم حق ابراهيم قهرمانيه. 
از اون روز تا حاال باهاش رفيقم و چيزهاي عجيبي ازش ديدم. خدا رو هم شكر مي كنم كه چنين رفيقي رو نصيبم 

. صحبتهاش كه تمام شد خداحافظي كرد و رفت، من هم برگشتم به سمت مقر ولي توي راه فقط به صحبتهاي "كرده
 اون آقا فكر مي كردم.

  يادم افتاد تو مقر سپاه گيالن غرب روي يكي از ديوارها براي هر كدام از رزمنده ها جمله اي نوشته شده بود و در مورد 
 ابراهيم نوشته بودند:

  ابراهيم هادي رزمنده اي با خصائص پورياي ولي 
 
 
 

       پورياي ولي        
  

  ايرج گرائي ،سعيد صالح تاش
 

   مهمترين خاطره كشتيِ ابراهيم بر مي گردد به قهرماني باشگاه ها در سال هاي آخر قبل از انقالب كه مسابقات انتخابي 
كشوري نيز به شمار مي آمد. ابراهيم در آن زمان در اوج آمادگي به سر مي برد و هركسي يك مسابقه از ابراهيم مي ديد 

 " كيلو هيچكس حريف ابراهيم نمي شه.74امسال تو "مي گفت :
   مسابقات شروع شد و ابراهيم يكي يكي حريف ها رو از پيش رو برمي داشت و با چهار كشتي كه برگزار كرد به نيمه 

 نهائي رسيد اكثر كشتي ها رو هم يا ضربه مي كرد يا با امتياز باال مي برد.
 ديدار نيمه نهائي هم با "امسال ديگه يه كشتي گير از باشگاه ما مي ره تيم ملي"  با اون شور و حالي كه داشت گفتم:

 اينكه حريفش خيلي مطرح بود ولي ابراهيم با اقتدار برنده شد و به فينال رفت. 
  حريف پاياني او آقاي محمود .ك  بود كه همان سال قهرمان مسابقات ارتش هاي جهان شده بود. قبل از شروع فينال 

من كشتي هاي حريفت رو ديدم.خيلي ضعيفه، از اين كشتي قبلي راحت تر مي توني "رفتم رختكن پيش ابراهيم و گفتم:
 "ببري. فقط ابرام جون ، تو رو خدا خوب كشتي بگير، من شك ندارم امسال برا تيم ملي انتخاب مي شي

   ابراهيم هم بندهاي كفشهاش رو بست و در حالي كه مربي آخرين توصيه ها را به ابراهيم گوشزد مي كرد، با هم به 
 سمت تشك رفتند. 

  وقتي ابراهيم روي تشك رفت، من در بين تماشاگرها رفته بودم و داشتم نگاهش مي كردم، حريف ابراهيم داشت با او 
حرف مي زد و او هم سرش رو به عالمت تائيد تكون مي داد. بعد هم حريف ابراهيم يك جائي رو باالي سالن بين 
 تماشاگرها به او نشان داد. من هم برگشتم و نگاه كردم. ديدم يه پيرزن، تسبيح به دست، اون باالي سكوها نشسته.



  نفهميدم چي گفتن و چي شد ولي ابراهيم خيلي بد كشتي رو شروع كرد و همه اش دفاع مي كرد. بيچاره مربي ابراهيم، 
اينقدر داد  زد و راهنمائي كرد كه صداش گرفت. ولي ابراهيم انگار هيچي از حرفاي مربي و حتي داد زدن هاي من رو 

 نمي شنيد و فقط داشت وقت رو تلف مي كرد.
  حريف ابراهيم با اينكه اولش خيلي ترسيده بود ولي جرأت پيدا كرد و هي حمله مي كرد. ابراهيم هم با آرامش خاصي 

مشغول دفاع بود. داور اولين اخطار و بعد هم دومين اخطار رو به ابراهيم داد و در پايان هم ابراهيم باخت و حريف 
  كيلو شد. 74ابراهيم قهرمان 

  داور وقتي دست حريف را باال مي برد ابراهيم مي خنديد و خوشحال بود انگار كه خودش قهرمان شده. بعد هم دو تا 
 كشتي گير يكديگر رو بغل كردند.

  حريف ابراهيم در حالي كه از خوشحالي گريه مي كرد خم شد و دست ابراهيم رو بوسيد. دو تا كشتي گير در حال خارج 
 شدن از سالن بودن كه از باالي سكوها پريدم پائين و آمدم سمت ابراهيم و داد زدم:

آخه اگه " و گفتم: "آدم عاقل، اين چه وضع كشتي بود. بعد هم از زور عصبانيت با مشت زدم به بازوي ابراهيم"
 ."نمي خواي كشتي بگيري بگو، ما رو هم معطل نكن

 بعد هم سريع رفت تو رختكن و لباس هاش رو " اينقدر حرص نخور"  ابراهيم خيلي آرام و با يه لبخند هميشگي گفت:
 پوشيد و سرش رو انداخت پائين و رفت.

  از زور عصبانيت كارد مي زدن خونم در نمي اومد، همينطور به دروديوار مشت مي زدم. نيم ساعت نشستم و وقتي كمي 
 آروم شدم. راه افتادم كه برم بيرون.

 جلوي در ورزشگاه همان حريف فينال ابراهيم رو ديدم كه با مادر و كلي از فاميلهاشان دور هم ايستاده بودن و خيلي 
 " بله ؟"خوشحال بودن. يكدفعه همان آقا من رو صدا كرد. برگشتم و با اخم گفتم:

 " فرمايش؟" با عصبانيت  گفتم:"من متوجه شدم شما رفيق آقا ابرام هستيد،درسته ؟"آمد به سمت من و گفت: 
آقا عجب رفيق با مرامي داريد. من قبل مسابقه به آقا ابراهيم گفتم شك ندارم كه از شما مي خورم، اما "  ادامه داد: 

. بعد ادامه داد: "هواي ما رو داشته باش، مادرم وبرادرام اون باالي سالن نشسته اند،مواظب باش ما خيلي ضايع نشيم
من تازه ازدواج كردم "، بعد هم گريه اش گرفت و گفت: "رفيقتون سنگ تموم گذاشت نمي دوني مادرم چقدر خوشحاله"

 . "و به جايزه نقدي مسابقه هم خيلي احتياج داشتم، نمي دوني چقدر خوشحالم
 من هم كه مانده بودم چي بگم كمي سكوت كردم و گفتم:

رفيق جون ، اگه من جاي داش ابرام بودم، با اين همه تمرين و سختي كشيدن اين كار رو نمي كردم. اين كارا " 
 . "مخصوص آدماي بزرگي مثل آقا ابرامه

  از آن پسر خداحافظي كردم و نيم نگاهي به اون پيرزن خوشحال و خندان انداختم و حركت كردم. بين راه به كار 
 ابراهيم فكر مي كردم، اينجور گذشت كردن اصالً با عقل جور در نمي ياد. 

با خودم فكر مي كردم كه پوريايِ ولي وقتي فهميد كه حريفش به قهرماني تو مسابقه احتياج داره و حاكم شهر، اونها رو 
 اذيت كرده، به حريفش باخت اما ابراهيم...

  ياد تمرين هاي سختي كه ابراهيم توي اين مدت كشيده بود افتادم و به ياد لبخندهاي اون پيرزن و اون جوون، 
 يكدفعه گريه ام گرفت.عجب آدميه اين ابراهيم! 

 
 
 



                  كردستان
  مهدي فريدوند ،مهدي كياني

 
 بود . بعد از نماز ظهر و عصر جلوي مسجد سلمان داخل خيابان هفده شهريور ايستاده بودم.  داشتم با 58  تابستان 

 "پيام امام رو شنيدين؟! "ابراهيم حرف مي زدم كه يكدفعه يكي از دوستان با عجله آمد و گفت: 
 "نه! مگه چي شده ؟!"با تعجب پرسيديم: 

 ."امام دستور دادن به كمك بچه هاي كردستان برين و اونها رو از محاصره خارج كنين"  گفت: 
من و قاسم تشكري و ناصركرماني داريم مي ريم "  هنوز صحبتهاش تموم نشده بود كه محمد شاهرودي اومد و گفت : 

  و بعد رفتيم تا آماده حركت بشيم. "ما هم هستيم"سمت كردستان. ابراهيم گفت: 
 و چهار 3   عصر بود كه تقريباً يازده نفر با يك ماشين بليزر به سمت كردستان حركت كرديم، يك دستگاه تيربار ژ

 قبضه اسلحه و چند تا نارنجك كل وسائل همراه ما بود.
  خيلي از جاده ها بسته بود وچند جا مجبور شديم از جاده خاكي بريم . اما به هر حال ظهر فردا رسيديم به سنندج و از 
همه جا بي خبر وارد شهر شديم. جلوي يك دكه روزنامه فروشي ايستاديم . ابراهيم كه كنار درب جلو نشسته بود پياده 

  "بي دين اينا چيه كه مي فروشي!؟"شد كه آدرس مقر سپاه رو سؤال كنه. همين كه پياده شد داد زد و گفت: 
   من هم نگاه كردم و ديدم كنار دكه چند رديف مشروبات الكلي چيده شده، ابراهيم بدون مكث اسلحه رو مسلح كرد و 
به سمت بطري ها شليك كرد. بطري هاي مشروب خرد شد و روي زمين ريخت، بعد هم بقيه را شكست و با عصبانيت 

 رفت سراغ جوان صاحب دكه كه خيلي ترسيده بود و گوشه دكه، خودش رو مخفي كرده بود. 
پسر جون، مگه مسلمون نيستي. اين نجاست ها چيه كه  مي فروشي، "  كمي به چهره او نگاه كرد و خيلي آروم گفت: 

 مگه خدا تو قرآن نمي گه:
  مائده)90اشاره به آيه ( " اين كثافت ها از طرف شيطونه، از اينها دور بشين

 " غلط كردم، ببخشيد."جوان سرش رو به عالمت تأييد پائين آورد و مرتب مي گفت:  
 او هم آدرس را نشان داد "جوون، مقر سپاه كجاست؟"  ابراهيم كمي با او صحبت كرد و بعد، او رو بيرون آورد و گفت: 

 و ما حركت كرديم. 
 سكوت شهر را شكسته بود و هركسي توي خيابان به ما نگاه مي كرد و ما هم بي خبر از همه جا 3  صداي گلوله هاي ژ

در شهر مي چرخيديم تا اينكه به مقر سپاه سنندج رسيديم. جلوي تمام ديوارهاي سپاه، گوني هاي پر از خاك چيده شده 
 بود . آنجا به يك دژ نظامي بيشتر شباهت داشت و هيچ چيزي از ساختمان آن پيدا نبود.

نمي شه، شما هم اصالً اينجا نمونين، شهر دست ضد انقالبه، "هر چي داد زديم در رو باز كنين ، از پشت در مي گفتن: 
 شما هم سريع بريد فرودگاه!

 "ما اومديم به شما كمك كنيم، الاقل بگيد فرودگاه كجاست؟" گفتيم: 
اينجا امنيت نداره ممكنه ماشين شما رو هم بزنن سريع از اينطرف از "يكي از بچه هاي سپاه اومد لب ديوار و گفت: 

 "شهر خارج بشين، كمي كه بريد مي رسيد فرودگاه، نيروهاي انقالبي اونجا مستقر هستن.
ما هم راه افتاديم و رفتيم فرودگاه، تازه اونجا بود كه فهميديم داخل سنندج چه خبره و به جز مقر سپاه و فرودگاه همه 

 جا دست ضد انقالبِ. 
سه گردان از نيروهاي ارتشي كه تمامي آنها سرباز بودن به همراه حدود يك گردان از نيروهاي سپاه در فرودگاه مستقر 

 بودن و مرتب از داخل شهر به سمت فرودگاه خمپاره شليك مي شد. 



اولين بار محمد بروجردي رو در آنجا ديديم، جواني با موها و ريش هائي طالئي و چهره اي جذاب و خندان كه در آن 
 شرايط، نيروها را خيلي خوب اداره مي كرد. بعدها فهميدم كه فرماندهي سپاه غرب كشور رو به عهده داره.

   بروجردي جلو آمد و سالم كرد و از بين بچه ها قاسم تشكري رو شناخت، قاسم از قبل با محمد بروجردي آشنا بود. 
 ما هم ماجرا رو تعريف كرديم، بعد با قاسم و بقيه بچه ها و چند تا از فرمانده هاي " تو شهر چه خبر بود؟"  پرسيد:

 ارتشي رفتيم داخل ساختمان وآقاي بروجردي شروع به صحبت كرد و گفت: 
با توجه به پيام امام، نيروي زيادي در راهه و ضد انقالب هم خيلي ترسيده، اونا توي شهر دو تا مقر مهم دارن. بايد "  

 . "طرحي براي حمله به اين دو مقر داشته باشيم
اينجور كه توي شهر پيدا بود مردم هيچ ارتباطي با اونا ندارن . بهترين كار "  صحبتهاي مختلفي شد، اما ابراهيم گفت: 

 "اينه كه به يكي از مقرها حمله كنيم و در صورت موفقيت به سراغ مقر بعدي بريم
  همه با اين طرح موافقت كردن و قرار شد نيروها رو براي حمله آماده كنيم. اما همان روز نيروهاي سپاه به منطقه پاوه 

 اعزام شدن و فقط نيروهاي سرباز در اختيار فرماندهي قرار گرفت. 
  ابراهيم و قاسم به تك تك سنگرهاي سربازها و پست هاي نگهباني سر مي زدن و با بچه هاي سرباز صحبت 

 مي كردن.
  بعد هم يك وانت هندوانه كه از قبل توي فرودگاه مانده بود رو تحويل گرفتن و يكي يكي به سنگرهاي نگهباني و 

ديده باني رساندند و به اين طريق رفاقتشان را با سربازها بيشتر كردن .آنها با برنامه هاي مختلف آمادگي نيروها را روز به 
 روز باال مي بردند. 

  صبح يكي از روزها آقاي خلخالي هم به جمع بچه ها اضافه شد و تعداد ديگري از بچه هاي رزمنده هم از شهر هاي 
مختلف به فرودگاه سنندج آمدند و پس از آمادگي الزم، مهمات بين بچه ها توزيع شد و تا قبل از ظهر به يكي از 

 مقرهاي ضد انقالب در شهر حمله كرديم. 
   خيلي سريع تر از آنچه فكر مي كرديم آنجا محاصره شد و بعد هم بيشتر نيروهاي ضد انقالب را دستگير كرديم. 

  از داخل مقر بجز مقدار زيادي مهمات، مقادير زيادي دالر و پاسپورت و شناسنامه هاي جعلي پيدا كرديم كه ابراهيم 
 همه آنها را در يك گوني ريخت و بسته بندي كرد و تحويل مسئول سپاه داد.

  مقر دوم ضد انقالب هم بدون درگيري تصرف شد و شهر بار ديگر به دست بچه هاي انقالبي افتاد. فراموش نمي كنم 
 فرمانده نيروهاي سرباز پس از اين ماجرا مي گفت:

اگر چند سال ديگر هم صبر مي كرديم فكر نمي كنم سربازان من جرأت چنين حمله اي رو پيدا مي كردن، اين رو "  
مديون برادر هادي و ديگر دوستان همرزم ايشون هستيم كه با رفاقت و دوستي كه با سربازها داشتن روحيه اونها رو 

 "باال بردن.
  در طي آن مدت چند تن از فرماندهان، بسياري از فنون نظامي و نحوه نبرد در مناطق مختلف را به ابراهيم و ديگر 

 بچه ها آموزش دادند وآنها را به نيروهاي ورزيده اي تبديل نمودندكه ثمره آن در دوران دفاع مقدس آشكار شد.
  ماجراي سنندج زياد طوالني نشد. هر چند در شهرهاي ديگر كردستان هنوز درگيري هاي مختصري وجود داشت ولي 

 به تهران برگشتيم. اما قاسم و چند نفر ديگر از بچه ها در كردستان ماندند و به نيروهاي شهيد چمران 58ما در شهريور 
 ملحق شدند.

  ابراهيم پس از بازگشت، از بازرسي سازمان تربيت بدني به آموزش و پرورش رفت. البته با درخواست او موافقت 
 نمي شد و با پيگيري هاي بسيار اين كار را انجام داد. او وارد مجموعه اي شد كه به امثال ابراهيم بسيار نياز داشته و دارد.         

 



       

   معلم نمونه                                 
         

   عباس هادي ،مهدي فريدوند
 

اگر قرار است انقالب پايدار بمونه و نسل هاي بعدي هم انقالبي باشن، بايد توي مدرسه ها فعاليت "  ابراهيم مي گفت: 
 "كنيم. چون آينده مملكت به دست كساني سپرده مي شه كه شرايط دوران طاغوت رو كمتر حس كرده اند. 

  وقتي هم مي ديد اشخاصي كه اصالً انقالبي نيستند به عنوان معلم به مدرسه مي روند خيلي ناراحت مي شد و مي گفت: 
 ."بايد بهترين و زبده ترين نيروهاي انقالبي توي مدارس و خصوصاً دبيرستانها باشن"

  براي همين، كاركم دردسر رو رها كرد و رفت سراغ كاري پر دردسر با حقوقي كمتر، اما به تنها چيزي كه فكر 
 نمي كرد ماديات بود. 

 ."روزي رسون، خداست. بركت پول مهمه وكاري هم كه براي خدا باشه بركت داره"  مي گفت: 
 و معلم عربي در 14  به هر حال براي تدريس در دو مدرسه مشغول به كار شد. دبير ورزش دبيرستان ابوريحان منطقه 

  تهران.15يكي از مدارس راهنمائي محروم منطقه 
   تدريس عربي ابراهيم زياد طوالني نشد و از اواسط همان سال ديگر به مدرسه راهنمائي نرفت و حتي نمي گفت كه 

 چرا به آن مدرسه نمي رود. 
تو رو خدا، شما كه برادرآقاي "   اما يك روز مدير مدرسه راهنمائي آمد و شروع كرد با من صحبت كردن و گفت: 

 "مگه چي شده؟" گفتم: "هادي هستين با ايشون صحبت كنين كه برگرده مدرسه
حقيقتش آقا ابراهيم از جيب خودش پول مي داد به يكي از شاگرداش كه هر روز زنگ اول "   كمي مكث كرد و گفت: 

براي كالس ايشون نون و پنير بگيره! آقاي هادي نظرش اين بود كه اينها بچه هاي منطقه محروم هستن و اكثراً 
 . "گرسنه مي يان سر كالس ، بچه گرسنه هم درس رو نمي فهمه

، در صورتي كه هيچ "نظم مدرسه ما رو به هم ريختي"   ولي من بچگي كردم و با ايشان برخورد كردم و گفتم: 
ديگه اينجا حق نداري از اين كارا "مشكلي براي نظم مدرسه پيش نيومده بود. بعد هم سر ايشان داد زدم و گفتم: 

 بكني. 
   آقاي هادي هم از پيش ما رفته و بقيه ساعتهاش رو تو مدرسه ديگه اي پركرده حاال، هم بچه ها و هم اولياشون ازمن 
خواستن كه آقاي هادي رو برگردونم. همه از اخالق و تدريس ايشون تعريف مي كنن. ايشون در همين مدت كم، براي 

 "بسياري از دانش آموزان بي بضاعت و يتيم مدرسه وسائل تهيه كرده بود كه حتي من هم خبر نداشتم.
  روز بعد با ابراهيم صحبت كردم و حرفاي مدير مدرسه رو بهش گفتم ، اما فايده اي نداشت . چون وقتش رو جائي 

 ديگه پر كرده بود. 
   اما در دبيرستان ابوريحان ابراهيم نه تنها معلم ورزش، بلكه معلمي براي اخالق و رفتار بچه ها بود. بچه ها هم كه از 

پهلواني ها و قهرماني هاي معلم خودشان شنيده بودن، شيفته او بودن. درآن زمان كه بيشتر بچه هاي انقالبي به 
 ظاهرشان اهميت نمي دادند ابراهيم با ظاهري آراسته وكت وشلوار به مدرسه مي آمد.

   چهره اي زيبا و نوراني، كالمي گيرا و رفتاري صحيح ، از او معلمي كامل ساخته بود. 



  در كالسداري بسيار قوي بود، به موقع مي خنديد و به موقع جذَبه داشت. زنگهاي تفريح را به حياط مدرسه مي آمد و 
اكثر بچه ها دور آقاي هادي جمع مي شدند. اولين نفر به مدرسه مي آمد و آخرين نفر خارج مي شد و هميشه در اطرافش 

 پر از دانش آموز بود.
   در آن زمان كه جريانات سياسي خيلي فعال شده بود. ابراهيم بهترين محل رو براي خدمت به انقالب انتخاب كرده 

 بود.
   فراموش نمي كنم، تعدادي از بچه ها كه تحت تاثير گروه هاي سياسي قرار گرفته بودن رو يكشب به مسجد آورد و 
يكي از دوستانش كه به مسائل روز مسلط بود دعوت كرد وجلسه پرسش و پاسخ راه  انداخت، آن شب همه سواالت 

 بچه ها جواب داده شد در حاليكه وقتي جلسه به پايان رسيد ساعت دو نيمه شب بود. 
 آقاي هادي به عنوان دبير نمونه انتخاب شد. هر چندكه سال اول و آخر تدريس او بود. اول 58-59  سال تحصيلي 

  حكم استخدامي ابراهيم صادر شد ولي به خاطر شرايط جنگ ديگر نتوانست به سر كالس برود. 59مهر 
    درآن سال مشغوليت هاي ابراهيم بسيار زياد بود تدريس در مدرسه ، فعاليت در كميته، ورزش باستاني وكشتي، 

 مسجد و مداحي در هيئت و حضور در بسياري از برنامه هاي انقالبي و...كه براي انجام آنها به چند نفر احتياج است. 
 
 
 
 

 
       

                   شكستن نفس
   

 حسين اهللا كرم،اكبر نوجوان
 

   ابراهيم كارهاي عجيبي را انجام مي داد كه هدفي جز شكستن نفس خودش نداشت. مخصوصاً زماني كه خيلي بين 
 بچه ها مطرح بود. 

 شهريور را آب گرفته بود. چند نفر از پيرمردهائي كه مي خواستند 17  يكبار در تهران باران شديدي باريده بود و خيابان 
به سمت ديگر خيابان بروند مانده بودند كه چه كنند. همان موقع ابراهيم از راه رسيد، پاچه شلوار را باال زد و با كول 

 كردن پيرمردها، آن ها را به طرف ديگر خيابان برد. 
*** 

  زماني كه ابراهيم در يكي از مغازه هاي بازار مشغول كار بود.يك روز ابراهيم را در وضعيتي ديدم كه خيلي تعجب كردم 
 . دو تا كارتن بزرگ روي دوشش بود و جلوي يك مغازه،كارتن ها را روي زمين گذاشت.

آقا ابرام براي "   وقتي كار تحويل اجناس تمام شد. من كه اون رو از دور نگاه مي كردم جلو رفتم. سالم كردم و گفتم: 
  نگاهي به من كرد و گفت: "شما زشته، اين كار باربرهاست نه كار شما!

كار كه عيب نيست، بيكاري عيبه، اين كاري هم كه من انجام مي دم براي خودم خوبه ، مطمئن مي شم كه هيچي "  
 . "نيستم وجلوي غرورم رو ميگيره



 "ولي اگه كسي تو رو اينطوري ببينه خوب نيست، تو رو خيلي ها مي شناسند."گفتم: 
 "اي بابا، هميشه كاري كن كه اگه خدا تو رو ديد خوشش بياد ، نه مردم. "   ابراهيم هم خنديد وگفت: 

*** 
   عصر يك روز تابستان ، همراه ابراهيم راه مي رفتيم و صحبت مي كرديم، جلوي يك كوچه رسيديم كه بچه هاي كم 

سن و سال مشغول بازي بودن. به محض عبور ما يك پسر بچه محكم توپ را شوت كرد و توپ مستقيم به صورت 
 ابراهيم خورد. به طوري كه ابراهيم يك لحظه روي زمين نشست و صورتش سرخ سرخ شده بود. 

  من كه خيلي عصباني شده بودم يه نگاه به سمت بچه ها انداختم و ديدم همه اونها در حال فرار هستن، تا يه وقت از 
 ما كتك نخورن. 

  اما ابراهيم همينطور كه نشسته بود دست كرد توي ساك دستي خودش و يك پالستيك گردو رو برداشت و گفت 
. بعد هم پالستيك رو گذاشت كنار دروازه فوتبال اونها و به حركت "بچه ها كجا رفتين! بياين گردوها رو بردارين":

 خودمون ادامه داديم.
 "داش ابرام اين چه كاري بود!؟"توي راه با تعجب گفتم: 

 و بعد به بحث قبلي برگشت و موضوع رو عوض كرد. اما من "بنده هاي خدا ترسيده بودن،از قصد هم كه نزدن"گفت: 
 مي دونستم انسانهاي بزرگ در زندگيشان اينگونه عمل مي كنند. 
*** 

  سال پنجاه و دو در سالن ورزش ، مشغول فوتبال بودم ، يكدفعه ديدم ابراهيم دم در ايستاده. سريع رفتم به سراغش و 
 سالم كردم و گفتم:

  "اكبر عكست رو چاپ كردن!" يك مجله دستش بود. آورد باال و گفت:"چه عجب؟ اينطرفا اومدي"  
 "يه شرط داره!"از خوشحالي داشتم بال در مي آوردم، سريع اومدم جلو و خواستم مجله رو از دستش بگيرم كه گفت: 

 "هر چي باشه قبول"گفتم: 
  "هر چي بگم قبول مي كني ؟"گفت: 

. مجله رو به من داد. داخل يك صفحه عكس قدي بزرگي از من چاپ شده بود و در كنارش "آره بابا قبول"  گفتم: 
 نوشته بود ((پديده جديد فوتبال جوانان ))و كلي از من تعريف كرده بود.

   آمدم كنار سكو نشستم .دوباره متن آن صفحه رو خوندم. حسابي مجله رو ورق زدم. بعد سرم رو بلند كردم و گفتم: 
  "دمت گرم ابرام جون، خيلي خوشحالم كردي، راستي شرطت چي بود؟"

 "هر چي باشه قبول ديگه ؟"آروم گفت: 
 "ديگه دنبال فوتبال نرو!"، كمي مكث كرد و گفت: "آره بابا بگو"گفتم: 

 "ديگه فوتبال بازي نكنم؟! يعني چي، من تازه دارم مطرح مي شم ؟"خوشكم زد. با چشماني گرد شده و با تعجب گفتم: 
 .گفتم: چرا "نه اينكه بازي نكني، اما اينطوري دنبال فوتبال حرفه اي نرو"گفت: 

 اين عكس رنگي رو ببين، اينجا عكس تو "  جلو آمد و مجله را از دستم گرفت . عكسم را به خودم نشان داد و گفت: 
رو با لباس و شورت ورزشي انداخته اند. اين مجله فقط دست من و تو نيست، دست همه مردم هست خيلي از دخترها 

  "هم ممكنه اين رو ديده باشن يا ببينن.
چون بچه مسجدي هستي دارم اين حرفها رو مي زنم. وگرنه كاري باهات نداشتم، تو برو اعتقادات رو "  بعد ادامه داد:

  "قوي بكن ، بعد دنبال ورزش حرفه اي برو تا برات مشكلي پيش نياد. 



   بعد هم گفت كار دارم و خداحافظي كرد و رفت. من هم كه خيلي جا خورده بودم نشستم و كلي به حرفهاي ابراهيم 
 فكر كردم . 

   از آدمي كه هميشه شوخي مي كرد و حرفهاي عوامانه مي زد اين حرفها بعيد بود. هر چند بعدها به سخن او رسيدم، 
زماني كه مي ديدم بعضي از بچه هاي مسجدي و نمازخوان كه اعتقادات محكمي نداشتند به دنبال ورزش حرفه اي رفتند 

 و به مرور به خاطر جو زدگي و... حتي نمازشان را هم ترك كردند.
 

 
 

 محضر بزرگان                      
     امير منجر

    
   سال اول جنگ بود . به مرخصي آمده بوديم . با موتور از سمت ميدان سرآسياب به سمت ميدان خراسان در حركت 

 من هم "امير وايسا!"بوديم . ابراهيم هم عقب موتور نشسته بود . از يكي از خيابانها كه رد شدم ابراهيم يكدفعه گفت: 
 "چي شده؟! "سريع اومدم كنار خيابان و با تعجب گفتم: 

 ، من هم گفتم:"هيچي ، اگه وقت داري بريم ديدن يه بنده خدا "گفت: 
 . "باشه ،كار خاصي ندارم" 

  بعد با ابراهيم داخل يه خونه رفتيم، چند بار يا اهللا گفت و وارد اتاق شديم. چند نفري نشسته بودند .پيرمردي با عباي 
 مشكي و كالهي كوچك بر سر باالي مجلس بود. 

   من هم به همراه ابراهيم سالم كردم و در يك گوشه اتاق نشستم. صحبت حاج آقا با يكي از جوان ها كه تمام شد رو 
 كرد به ما و با چهره اي خندان گفت:

  "آقا ابراهيم راه گم كردي، آقا چه عجب اينطرف ها!" 
 . "شرمنده حاج آقا، وقت نمي كنيم خدمت برسيم"ابراهيم كه سر به زير نشسته بود، گفت: 

   همينطور كه صحبت مي كردن فهميدم اين حاجي، ابراهيم رو خيلي خوب مي شناسه، حاج آقا كمي با ديگران صحبت 
 "آقا ابراهيم ما رو يه كم نصيحت كن"كرد و وقتي اتاق خالي شد رو كرد به ابراهيم و با لحني متواضعانه گفت: 

حاج آقا تو رو خدا ما رو شرمنده نكنين، خواهش مي كنم اينطوري حرف "ابراهيم كه از خجالت سرخ شده بود گفت: 
ما اومده بوديم كه شما رو زيارت كنيم و انشاءاهللا تو جلسه هفتگي خدمت " و بعد از چند لحظه سكوت گفت: "نزنين

  و بعد بلند شديم، خداحافظي كرديم و  بيرون رفتيم."مي رسيم
 باعصبانيت "ابرام جون ،تو هم به اين بابا يه كم نصحيت مي كردي . ديگه سرخ و زرد شدن نداره كه"  بين راه گفتم: 

 "نه !راستي كي بود !؟" گفتم: "چي ميگي امير جون، تو اصالً اين آقا رو شناختي ؟"پريد تو حرفم و گفت: 
 ."اين آقا يكي از اولياي خداست كه خيلي ها نمي شناسنش، ايشون حاج ميرزا اسماعيل دوالبي بودن"جواب داد: 

  سالها گذشت تا مردم حاج آقاي دوالبي را شناختند و تازه با خواندن كتاب طوبي محبت فهميدم كه جمله ايشان به 
 ابراهيم چه حرف بزرگي بوده.

*** 



  البته ابراهيم از همان جواني با بيشتر روحانيان محل در ارتباط بود . زماني كه عالمه جعفري در محله ما زندگي 
 مي كردند. از وجود ايشان بهره هاي فراواني برد. شهيدان بهشتي ومطهري را الگوي كامل مي دانست.

در بين "   ابراهيم در مورد امام خميني هم خيلي حساس بود . نظرات عجيبي هم در مورد امام داشت و مي گفت: 
. هر وقت پيامي از امام راحل پخش مي شد، "بزرگان و علماي قديم و جديد هيچ كس دل و جرأت امام رو نداشته

 ."اگر دنيا و آخرت مي خواهيم بايد حرفاي امام رو گوش كنيم"خيلي با دقت گوش مي كرد و مي گفت: 

 
                اطعام 

 
 جواد مجلسي راد
  سيدمحمدكشفي

 
 44نصايح ص  "عبادتي باالتر از سير كردن گرسنه نيست"پيامبراعظم(ص) مي فرمايد:

ابراهيم در مورد سيركردن و اطعام دادن خيلي حساس بود و هميشه به اين مطلب دقت مي كرد كه دوستان را به خانه 
 دعوت كند و به آنها اطعام دهد. 

  در دوران مجروحيت كه در خانه بستري بود هر روز غذا تهيه مي كرد و بچه هاي محل و رفقا و كساني كه به 
مالقاتش مي آمدند را سر سفره دعوت مي كرد و پذيرائي مي نمود. از اين كار هم بي نهايت لذت مي برد، بعد هم مي گفت: 

 "ما وسيله ايم، اين رزق شماست، رزق مؤمنين با بركت است و..."
   در هيئت ها و جلسات مذهبي هم به همين صورت عمل مي كرد، وقتي مي ديد صاحبخانه براي پذيرائي هيئت مشكل 

 داره. بدون كمترين ادعايي براي همه ميهمانها و عزادارها غذا تهيه مي كرد.
   بيشتر شبهاي جمعه هم بعد از برنامه بسيج براي بچه ها شام تهيه مي كرد و پس از صرف غذا دسته جمعي به زيارت 

 حضرت عبدالعظيم يا بهشت زهرا مي رفتيم.
بچه هاي بسيج و بچه هاي هيئتي هيچوقت آن دوران را فراموش نمي كنند، هر چند آن دوران زيبا و به يادماندني 

 طوالني نشد.
يه سؤال دارم، اينهمه پول رو از كجا  مي ياري؟ تو از آموزش وپرورش ماهي دو هزار تومان "يكبار به ابراهيم گفتم: 

 "حقوق مي گيري ولي چند برابرش رو براي ديگران خرج مي كني
روزي رسون خداست. توي اين برنامه ها من فقط وسيله ام، من از اوستا كريم "   نگاهي به صورتم انداخت و گفت:

خواستم هيچوقت جيبم خالي نمونه. خدا هم از جائي كه من فكرش رو نمي كنم هميشه اسباب خير رو برام فراهم 
  "مي كنه.

   بزرگان عرفان واخالق نيز توصيه مي كنندكه براي رفع مشكالت، تا مي توانيد مشكل مردم را حل كنيد. همچنين 
 توصيه مي كنند كه تا مي توانيد در خانه خودتان به مردم اطعام كنيد و اينگونه بسياري از گرفتاريهايتان را بر طرف كنيد. 

* * * 
نزديك غروب ماه رمضان بود كه ابراهيم آمد در خانه و بعد از سالم و احوالپرسي يك قابلمه از من گرفت و رفت    

  "ابرام جون افطاري كله پاچه،  عجب حالي مي د ه!"داخل كله پزي، دنبالش آمدم و گفتم: 



يك دست كله پاچه كامل و چند تا نون سنگك گرفت . وقتي اومد بيرون "راست مي گي ولي براي من نيست"  گفت: 
 ايرج با موتور رسيد . ابراهيم هم سوار شد و خداحافظي كرد.

   با خودم فكر كردم البد چند تا رفيق با هم جمع شدن و مي خوان با هم افطاري بخورن. از اينكه به من تعارف هم 
 نكرد ناراحت شدم اما فرداي آن روز از ايرج سؤال كردم ديروز كجا رفتين ؟

 پشت پارك چهل تن، انتهاي يه كوچه، خونه كوچيكي بود كه در زديم وكله پاچه رو به اونها داديم، چند تا بچه " گفت:
و پيرمردي كه دم در اومدن خيلي از ابراهيم تشكر كردن و ابراهيم رو كامل مي شناختن. اونها يه خونواده بسيار 

 ."مستحق بودن. بعد هم ابراهيم رو رسوندم خونشون و برگشتم

 
 

                   روش تربيت
          

  مهدي فريدوند، مهدي حسن قمي 
           جواد مجلسي راد

مؤمن بي دين ". پرسيدند:"خداوند مؤمن ناتوان را كه دين ندارد دشمن مي دارد"  پيامبر گرامي اسالم مي فرمايد:
 كيست؟

 311 ص 1محاسن ج  "آنكه نهي از منكر نمي كند" فرمودند: " 
  ابراهيم در مسئله تربيت و امر به معروف آنقدر زيبا عمل مي كرد كه الگوئي براي بسياري از مدعيان امر بود. آن هم 

 در زماني كه هيچ حرفي از روشهاي تربيتي نبود.
  از طرفي ابراهيم از لحاظ بدني و زور بازو در اوج بود و آنقدر دوست و رفيق داشت كه مي توانست به هر طريقي 

 حرفش را به كرسي بنشاند. 
* * * 

منزل ما اطراف خانه آقا ابراهيم بود . من كه حدود شانزده سال داشتم هر روز با بچه هاي محل توي كوچه واليبال "  
تا كفتر داشتم. موقع اذان كه 170بازي مي كردم. عصرها هم روي پشت بام مشغول كفتر بازي بودم. آن زمان حدود 

 مي شد برادرم به مسجد مي رفت. اما من مقيد به مسجد رفتن نبودم.
يكروز آقا ابراهيم جلوي درب منزلشان ايستاده بود و بازي ما را نگاه مي كرد . آن موقع ايشان مجروح بود و با عصاي 

زير بغل راه مي رفت، در حين بازي توپ به سمت آقا ابراهيم رفت . من رفتم كه توپ رو بيارم. ابراهيم توپ را در 
 "بفرمائيد آقا جواد"دستش گرفت . وقتي جلو رفتم توپ را روي انگشت شصت به زيبائي چرخاند و بعد گفت: 

  از اينكه اسم مرا مي دانست خيلي تعجب كردم و تا آخر بازي نيم نگاهي به آقا ابراهيم داشتم، همه اش در اين فكر 
رفقا،  ما رو هم "بودم كه اسم مرا از كجا مي داند. چند روز بعد دوباره مشغول بازي بوديم كه آقا ابراهيم آمد و گفت:

  "بازي مي دين؟
  "اختيار دارين، مگه واليبال هم بازي مي كنين؟"گفتيم:

 و بعد عصا راكنار گذاشت و درحالي كه لنگ لنگان راه مي رفت "خُب اگه بلد نباشيم از شما ياد مي گيريم"  گفت: 
 شروع به بازي كرد. 



   تا آن زمان نديده بودم كه كسي اينقدر قشنگ بازي بكنه. با اينكه هنوز پاش مجروح بود و مجبور بود يكجا بايسته، 
 خيلي خوب ضربه مي زد و خيلي خوب توپ ها رو جمع مي كرد. 

 "اين آقا ابراهيم رو مي شناسي؟ عجب واليبالي بازي مي كنه!"   شب به برادرم گفتم: 
 "هنوز نشناختيش، قهرمان واليبال دبيرستان ها بوده. تازه قهرمان كشتي هم بوده"  برادرم خنديد و گفت: 

  "جدي مي گي؟ پس چرا هيچي نگفت!"با تعجب گفتم: 
 ."نمي دونم، فقط بدون كه آدم بزرگيه"برادرم جواب داد: 

   چند روز بعد وقتي مشغول بازي بوديم دوباره آقا ابراهيم اومد. هر دو طرف دوست داشتن آقا ابراهيم با تيم آنها باشد. 
 بعد هم مشغول بازي شديم. چقدر زيبا بازي مي كرد. 

بچه ها مي ياين "  انتهاي بازي بود كه صداي اذان ظهر از مسجد پخش شد. ابراهيم توپ رو نگه داشت. بعد گفت: 
 و بعد با بچه ها رفتيم نماز جماعت"باشه " گفتيم: "بريم مسجد؟

  چند روزي گذشت و حسابي دلداده آقا ابراهيم شديم. يكبار ناهار ما روا دعوت كرد. يكبار هم با بچه هاي هيئت رفتيم 
 منزلشان و بعد از مراسم ، شام خورديم و كلي با هم صحبت كرديم. بعد از آن ديگر هر روز دنبال آقا ابراهيم بودم. 
  اگر يك روز نمي ديدمش دلم براش تنگ مي شد و واقعاً ناراحت مي شدم. يكي دو بار هم با همديگر رفتيم ورزش 

 باستاني و خالصه حسابي عاشق اخالق و رفتارش شده بودم.
  اواخر مجروحيت ابراهيم بود. مي خواست برگردد جبهه، يك شب توي كوچه نشسته بوديم و داشت براي من از 

 بچه هاي سيزده، چهارده ساله در عمليات فتح المبين مي گفت. 
 همينطور گفت و گفت تا اينكه آخرش با يك جمله حرفش را زد:

اونها با اينكه سن و هيكلشون از تو كوچكتر بود ولي با توكل به خدا چه حماسه هائي آفريدن. تو هم اينجا نشسته اي " 
  "و چشمت به آسمونه كه كفترات چيكار مي كنن!

  فرداي آن روز همه كفترها رو رد كردم و بعد هم عازم جبهه شدم. از آن ماجرا سالها گذشته و حاال كه كارشناس 
مسائل آموزشي و تربيتي هستم مي فهمم كه ابراهيم چقدر دقيق و صحيح كار تربيتي خودش رو انجام مي داد و چه زيبا 

 .امر به معروف و نهي از منكرمي كرد 
*** 

 پيامبر اكرم (ص):
 72 ص 10ميزان الحكم ج . "چشمان خود را از نامحرم ببنديد تا عجايب را ببينيد"

روش امر به معروف و نهي از منكر ابراهيم در نوع خود بسيار جالب بود.  مثالً اگر مي خواست بگويد كه كاري را نكن 
سعي مي كرد غير مستقيم باشد. مثال داليل بد بودن آن كار از لحاظ پزشكي، اجتماعي و... را اشاره كند تا طرف مقابل 

 خودش به نتيجه الزم برسد. آنگاه ازدستورات دين براي او دليل مي آورد.
يكي از رفقاي ابراهيم گرفتار چشم چراني بود و مرتب به دنبال اعمال و رفتار غير اخالقي مي گشت. چند نفر از 

 دوستانش با داد زدن و قهركردن نتوانسته بودند رفتار او را تغيير دهند. 
  در آن شرايط كه كمتر كسي او را تحويل مي گرفت، ابراهيم خيلي با او گرم گرفته بود و حتي او را با خودش به 

زورخانه مي آورد و جلوي بچه هاي ديگه خيلي به او احترام مي گذاشت. مدتي بعد شروع كرد با او صحبت كردن. ابتدا 
 اون "اگه كسي به دنبال مادر و خواهر تو راه بيفته و اونها رو اذيت بكنه چيكار مي كني؟"اون رو غيرتي كرد و گفت:

 ."چشماش رو در مي يارم"پسر با عصبانيت گفت: 



خُب پسر، تو كه براي ناموس خودت اينقدر غيرت داري چرا همون كار اشتباه رو انجام "  ابراهيم خيلي آروم گفت: 
 "مي دي

ببين اگه قرار باشه هركي به دنبال ناموس ديگري باشه كه ديگر جامعه از هم مي پاشه و سنگ روي "   بعد ادامه داد: 
  "سنگ بند نمي شه

   بعد ابراهيم از حرام بودن نگاه به نامحرم حرف زد و كلي دليل ديگه آورد و اون پسر تأييد مي كرد. بعد هم گفت: 
 "تصميم خودت رو بگير اگه مي خواي با ما رفيق باشي بايد اين گناه رو ترك كني. "

  برخورد خوب و دالئلي كه ابراهيم براي او آورد باعث تغيير كلي در رفتارش شد و او را به يكي از بچه هاي خوب محل 
تبديل كرد. اين پسر نمونه اي از افراد بسياري است كه ابراهيم با برخورد خوب و استدالل و صحبت كردن هاي به موقع 

 آنها را متحول كرده بود. 
 نام اين پسر همكنون بر روي يكي از كوچه هاي محله ما نقش بسته است.

*** 
   ايام نيمه شعبان بود و چند ماهي از پيروزي انقالب گذشته بود. با ابراهيم وارد كوچه شديم چراغاني كوچه خوب بود 

و بچه هاي محل انتهاي كوچه جمع شده بودن. وقتي به اونها نزديك شديم ديديم همه مشغول ورق بازي و شرط 
 بندي و... هستن.

  ابراهيم با ديدن اون وضعيت خيلي عصباني شد. ولي چيزي نگفت، من جلو اومدم و آقا ابرام رو معرفي كردم و گفتم: 
 و بچه ها هم با ابراهيم سالم و احوالپرسي كردند، بعد "آقا ابراهيم از دوستان بنده و قهرمان واليبال و كشتي هستن"

 " تا بستني بگير و سريع بيا. 10برو سر خيابون و "طوري كه كسي متوجه نشه ابراهيم به من پول داد و گفت:
  اون شب ابراهيم با ده تا بستني و چند جمله حرف و گفتن و خنديدن آنقدر در دل بچه هاي محل ما جا باز كرد كه 

 بچه  ها وقتي از حرام بودن ورق بازي شنيدند همه كارت هايشان را پاره كردند.
    
 

   
    مجلس حضرت زهرا(س)             

    
  جواد مجلسي راد،مرتضي پارسائيان

 
  به جلسه مجمع الذاكرين در مسجد حاج ابوالفتح رفته بوديم .در جلسه اشعاري در فضائل حضرت زهرا (س) خوانده 

 مي شد كه ابراهيم اونها رو مي نوشت. اواخر جلسه حاج علي انساني شروع به روضه خواني كرد.
   ابراهيم در حالتي كه از خود بي خود شده بود دفترچه شعرش رو بست و با صداي بلند گريه مي كرد. من از اين رفتار و 

 حالت گريه ابراهيم بسيارتعجب كردم. جلسه كه تمام شد به سمت خانه راه افتاديم. در بين راه گفت: 
آدم وقتي به جلسه حضرت زهرا(س) وارد مي شه بايد حضور خود خانم رو حس كنه چون جلسه "

  و بعد ديگه چيزي نگفت."متعلق به ايشونه
*** 



   يك شب به اصرار من به جلسه  عيدالزهراء رفتيم ، فكر مي كردم ابراهيم كه عاشق حضرت صديقه است خيلي 
خوشحال مي شه. مداح جلسه ، مثالً براي شادي حضرت زهراء(س) حرفاي زشت و نامربوطي رو به زبان مي آورد، 

 " فكر مي كنم ناراحت شدين درسته؟"اواسط جلسه ابراهيم به من اشاره كرد و با هم از جلسه بيرون رفتيم. در راه گفتم:
   ابراهيم در حالي كه آرامش هميشگي رو نداشت رو به من كرد و در حاليكه دستش رو تكان مي دادگفت:

 و چند بار اين جمله رو "توي اين جور مجالس خدا پيدا نميشه، هميشه جايي برو كه حرف از خدا و اهل بيت باشه"  
تكرار كرد. بعدها وقتي نظر علماء رو در مورد اين مجالس و ضرورت حفظ وحدت مسلمين  مشاهده كردم به دقت نظر 

 ابراهيم بيشتر پي بردم.
*** 

 جبهه كه بوديم توسل هاي ابراهيم بيشتر به حضرت صديقه طاهره (س) بود و هميشه روضه حضرت رو مي خواند. 
وقتي هم كه مجروح شده بود و در بيمارستان نجميه تهران بستري بود هنگامي كه دوستاش به مالقاتش مياومدن 

 بعد از توكل به خدا، توسل به حضرات معصومين مخصوصاً حضرت زهرا "شروع به روضه خواندن مي كرد. مي گفت: 
 ."(س) كار سازه

 "چگونه در عمليات فتح المبين پيروز شديد؟"زماني هم كه خبرنگار مجله پيام انقالب با ابراهيم مصاحبه  كرد و پرسيد: 
 "ما در فتح المبين جنگ نكرديم ما راهپيمايي مي كرديم و فقط  «يا زهرا (س)» مي گفتيم " ابراهيم جواب داد:

*** 
   در عمليات فتح المبين كه ابراهيم مجروح شده بود سريع او را به دزفول منتقل كرديم و در سالني كه مربوط به 

 بهداري ارتش بود و مجروحين زيادي در آنجا بستري بودند قرار داديم.
   سالن به قدري شلوغ بود و مجروحين آه و ناله مي كردند كه هيچ  كس آرامش نداشت. باالخره يك گوشه اي رو پيدا 
كرديم و ابراهيم رو روي زمين خوابانديم. پرستارها هم زخم گردن و پاي ابراهيم رو پانسمان كردن در آن شرايط كه 

اعصاب همه به هم ريخته بود و سر و صداي مجروحين بسيار زياد بود ناگهان ابراهيم با صدايي رسا شروع به خواندن 
 شعر زيبايي در وصف حضرت زهرا (س) كرد كه رمز عمليات هم نام مقدس ايشان بود.

   براي چند دقيقه سكوت عجيبي سالن رو فرا گرفت .هيچ مجروحي ناله نمي كرد. انگار همه چيز رديف و مرتب شده 
بود. به هر طرف كه نگاه مي كردي آرامش موج مي زد و قطرات اشك بود كه از چشمان مجروحين و پرستارها جاري 

مي شد. همه آرام شده بودند ، وقتي خواندن ابراهيم تمام شد، يكي از خانم دكترها كه مسن تر از بقيه بود و حجاب 
من كاري به محرم و نامحرم ندارم "درستي هم نداشت و خيلي هم تحت تأثير قرار گرفته بود جلو آمد و سريع گفت: 

 ."فداي شما جوون ها" و بعد نشست و سر ابراهيم رو بوسيد و گفت: "تو هم مثل پسرمي 
 قيافه ابراهيم ديدني بود، گوش هاش سرخ شده بود. بعد هم از خجالت مالفه را روي صورتش انداخت .

 

 ما تو را دوست داريم       
       جواد مجلسي راد

 
 

   پائيز سال شصت و يك بار ديگر به همراه ابراهيم عازم مناطق عملياتي شديم. اين بار نَقل 



همه مجالس توسل هاي ابراهيم به حضرت زهرا (س) بود، هر جا مي رفتيم حرف از ابراهيم بود. خيلي از بچه ها 
داستان ها و حماسه آفريني هاي اون رو توي عمليات ها تعريف مي كردن كه همه اونها با توسل به حضرت صديقه 

 طاهره(س) انجام شده بود.
به منطقه سوماركه رفتيم و به هر سنگري كه سر مي زديم از ابراهيم مي خواستن كه براي اونها مداحي كنه و از حضرت 

زهرا (س) بخوانه. شب در جمع بچه هاي يكي ازگردان ها شروع به مداحي كرد صداي ابراهيم به خاطر خستگي و 
طوالني شدن مجالس گرفته بود. بعد از تمام شدن مراسم يكي دو نفر از رفقا با ابراهيم شوخي مي كردن و صداش رو 

 تقليد مي كردن وچيزهائي مي گفتن كه خيلي ناراحت شد.
من مهم نيستم، اينا مجلس حضرت رو شوخي گرفتن. براي همين ديگه مداحي "   ابراهيم عصباني شد و مي گفت:

 . هر چه مي گفتم: "نمي كنم
، بي فايده بود آخر شب هم كه برگشتيم مقر، قسم خورد "آقا ابرام، حرف بچه ها رو به دل نگير، تو كار خودت رو بكن" 

 ."ديگه مداحي نمي كنم"كه :
ساعت حدود يك نيمه شب بود كه خسته و كوفته خوابيدم. قبل از اذان صبح متوجه شدم كه كسي دستم را تكان 

پاشو االن موقع "مي دهد. چشمانم را به سختي باز كردم. چهره نوراني ابراهيم باالي سرم بود. من رو صدا زد و گفت: 
 البته مي دونستم كه او هر ساعتي "اين بابا انگار نمي دونه خستگي يعني چي؟" من هم بلند شدم. با خودم گفتم: "اذانه

 هم بخوابه ،قبل از اذان بيداره و مشغول نماز مي شه.
  ابراهيم بچه هاي ديگه رو هم صدا زد و بعد هم اذان گفت و نماز جماعت صبح رو به راه انداخت. بعد از نماز و 

تسبيحات، ابراهيم شروع به خواندن دعا كرد و بعد هم مداحي حضرت زهرا(س). اشعار زيباي ابراهيم اشك چشمان 
همه بچه ها را جاري كرد. من هم كه ديشب قسم خوردن ابراهيم رو ديده بودم از همه بيشتر تعجب  كردم، ولي چيزي 

 نگفتم.
  بعد از خوردن صبحانه به همراه بچه ها به سمت سومار برگشتيم. بين راه دائم در فكر كارهاي عيجب ابراهيم بودم. 

  "مي خواي بپرسي با اينكه قسم خوردم، چرا روضه خوندم؟"يكدفعه نگاه معني داري به من كرد و گفت: 
چيزي كه بهت مي گم تا زنده ام جايي نقل " پريد تو حرفم و گفت: "خوب آره، شما ديشب قسم خوردي كه..."گفتم: 

ديشب خواب به  چشمم نمي اومد ولي نيمه هاي شب كمي خوابم برد، يكدفعه ديدم وجود ". بعد ادامه داد:"نكن
 مطهرحضرت صديقه طاهره(س) تشريف آوردند و گفتند: 

  "نگو نمي خوانم، ما تو را دوست داريم. هر كس گفت بخوان تو هم بخوان"
 ديگه گريه امان صحبت كردن بهش نمي داد. ابراهيم بعد از آن به مداحي كردن ادامه داد.           

 
 
 

                               شهرك المهدي
 حسين اهللا كرم، حسين جهانبخش

 
 



   از ماجراي تپه تك درخت مدتي نگذشته بود كه ابراهيم به همراه حاج حسين و تعدادي از رفقا به شهرك المهدي در 
 اطراف سرپل ذهاب رفتند و در آنجا سنگرهاي پدافندي رو در مقابل دشمن راه اندازي كردند.

 گفتند: "چي شده؟"   يكي از روزها، پس از نماز جماعت صبح، ديدم بچه ها دنبال ابراهيم مي گردن. با تعجب پرسيدم: 
 من هم به همراه بچه ها سنگرها و مواضع ديده باني رو جستجو كرديم "از نيمه شب تا حاال خبري از ابراهيم نيست!"

 ولي خبري از ابراهيم نبود. ساعتي بعد وقتي هوا در حال روشن شدن بود بچه هاي ديده بان گفتن:
 اين شيار درست رو به سمت دشمن بود. بالفاصله به سنگر ديده باني "از داخل شيار چند نفر دارن به اين طرف ميان!" 

 رفتم و با بچه ها  نگاه كرديم.
  با تعجب ديدم سيزده عراقي پشت سر هم در حالي كه دستانشان بسته بود به سمت ما مي آيند و پشت سر اونها هم 

 ابراهيم و يكي ديگه از بچه ها قرار داشتن. در حالي كه تعداد زيادي اسلحه و نارنجك و خشاب همراهشان بود.
  هيچكس باور نمي كرد كه ابراهيم به همراه يك نفر ديگر چنين حماسه اي آفريده باشد. آن هم در شرايطي كه در 

 شهرك المهدي مهمات و سالح كم بود و حتي تعدادي از رزمنده ها اسلحه نداشتند.
 "   يكي از بچه ها كه خيلي ذوق زده شده بود، جلو اومد و كشيده محكمي به صورت اولين اسير عراقي زد و گفت: 

 "عراقي مزدور!
   يك لحظه همه ساكت شدند. ابراهيم در حالي كه از كنار ستون اسرا جلو مي آمد، روبروي آن جوان ايستاد و يكي يكي 

 "برا چي زدي تو صورتش؟!"اسلحه ها را از روي دوشش به زمين گذاشت و بعد فرياد زد: 
  "مگه چي شده اون دشمنه"جوان كه خيلي تعجب كرده بود گفت: 

اوالً اون دشمن بود، اما االن اسيره. در ثاني اينها اصالً نمي دونن "  ابراهيم خيره خيره به صورتش نگاه كرد و گفت: 
  "براي چي با ما مي جنگن حاال تو بايد اين طوري برخورد كني؟

ببخشيد، من يه خورده هيجاني شده بودم. بعد برگشت و پيشاني اسير "   آن رزمنده بعد از چند لحظه سكوت گفت:
. اسير عراقي كه با تعجب حركات ما رو نگاه مي كرد، به ابراهيم خيره شده بود. "عراقي رو بوسيد و معذرت خواهي كرد

 از نگاه متعجب اسير، خيلي حرفها رو مي شد فهميد.
*** 

  تقريباً دو ماه پس از شروع جنگ، ابراهيم به مرخصي آمد. با دوستان به ديدن او رفتيم. درآن ديدار ابراهيم از خاطرات 
و اتفاقات جنگ صحبت مي كرد. اما از خودش چيزي نمي گفت. تا اينكه صحبت از نماز وعبادت رزمندگان شد. يكدفعه 

تومنطقه المهدي در همون روزاي اول، پنج تا جوون "ابراهيم خنده اي كرد وگفت: يه ماجراي جالب براتون تعريف كنم:
كه همه از يه روستا باهم به جبهه اومده بودن به گروه ما ملحق شدن، ما هم چند روزي گذشت وديديم اينها انگار هيچ 

 وقت نماز نمي خونن.
   تا اينكه يه روز با اونا صحبت كردم وديدم بندگان خدا آدماي خيلي ساده اي هستن. اونها نه سواد داشتن نه نماز بلد 
بودن وفقط به خاطرعالقه به امام اومده بودن جبهه. از طرفي خودشون هم دوست داشتن نماز رو ياد بگيرن. من هم 

 ايشون پيش نماز شما، هر كاري كرد شما هم انجام بدين. "بعداز ياد دادن وضو، يكي از بچه ها رو صدا زدم و گفتم: 
من هم كنار شما مي ايستم و بلندبلند ذكراي نماز رو مي گم تا ياد بگيرين، ابراهيم به اينجا كه رسيد ديگه نمي تونست "

 جلوي خنده خودش رو بگيره ، چند دقيقه بعد ادامه داد:
تو ركعت اول وسط خوندن حمد امام جماعت شروع كرد سرش رو خاراندن، يكدفعه ديدم اون پنج نفر هم شروع كردند 
به خاراندن سر، خيلي خنده ام گرفته بود ولي خودم رو كنترل كردم . اما توي سجده وقتي امام جماعت بلند شد مهر به 



پيشانيش چسبيده بود و افتاد .پيش نماز به سمت چپ خم شد كه مهرش رو برداره كه يكدفعه ديدم همه اونها به سمت 
 چپ خم شدن ودستشون رو دراز كردن اينجا بود كه ديگه نتونستم تحمل كنم و زدم زير خنده .

  
 

 
                 گروه شهيد اندرزگو 

  مصطفي هرندي، اكبرقيصري
      فرج اهللا شيرين آبادي

 
   مدت كوتاهي پس از شروع جنگ، فرماندهي سپاه در غرب كشور جلسه اي برقراركرد و قرار شد از تمركز نيروها در 
جبهه اي واحد جلوگيري شود و همه نيروهاي داوطلب و بچه هاي سپاه در مناطق مختلف تقسيم شوند. لذا گروهي از 

 بچه ها از سرپل ذهاب به سومار، گروهي به سمت مهران و صالح آباد و گروهي به سمت بستان رفتند.
  طبق جلسه حسين اهللا كرم كه از فرماندهان خوب مناطق عملياتي بود و قبالً نيز فرمانده سپاه نفت شهر بود. به عنوان 
فرمانده سپاه گيالن غرب و نفت شهر انتخاب و به همراه چند گروهان از گردان هاي هشتم و نهم سپاه راهي اين منطقه 

شد. ابراهيم هم كه از دوران زورخانه رفاقت ديرينه اي با حاج حسين داشت به همراه او راهي گيالن غرب شد و به 
 عنوان معاونت عمليات سپاه منصوب شد.

*** 
كيلومتري نفت شهر و 50 كيلومتري جنوب سرپل ودر 70   گيالن غرب شهري است در ميان كوهستان هاي مختلف ودر

خط مرزي كه عراق تا نزديكي اين شهر و بيشتر ارتفاعات آن راتصرف كرده بود. عده اي ازمردم شهر از آنجا رفته بودند. 
بقيه مردم هم روزها را به شهر مي آمدند وشبها به سياه چادرها در جاده اسالم آباد مي رفتند. تيپ ذوالفقار ارتش هم در 

 منطقه« بان سيران »دراطراف گيالن غرب مستقر شده بود. 
  در اولين روزهاي جنگ نيروهاي لشگرچهارم عراق وارد گيالن غرب شدند اما با مقاومت غيور مردان وشيرزنان اين 

شهر مجبور به فرار شدند. در جريان آن حمله بود كه يكي از زنان اين شهر با ضربات داس دو نظامي عراقي را به 
 هالكت رساند.  

مدت كوتاهي از فعاليت سپاه گيالن غرب گذشت. در اين مدت كار بچه ها فقط پدافند در مقابل حمله هاي احتمالي 
 دشمن بود و هيچ تحرك خاصي از نيروها ديده نمي شد.

   لذا طبق جلسه اي قرار شد، همان طور كه دكتر چمران جنگ هاي نامنظم را در جنوب و اصغر وصالي جنگ هاي 
 چريكي را در سرپل ذهاب انجام مي دهند. يك گروه چريكي نيز در گيالن غرب راه اندازي شود.

   كار راه اندازي گروه انجام شد. بعد هم مسئوليت گروه را به ابراهيم و جواد افراسيابي واگذار كردند. به پيشنهاد بچه ها 
قرار شد نام دكتر بهشتي را براي گروه انتخاب كنند ولي در بازديدي كه شخص آيت اهللا بهشتي از منطقه داشت با اين 

چون شما كار چريكي انجام مي دهيد نام گروه را شهيد اندرزگو بگذاريد چرا كه او بنيان گذار "كار مخالفت كرد و گفت: 
 "حركت هاي چريكي و اسالمي بود. 

  ابراهيم تصوير بزرگي از امام (ره) و آيت اهللا بهشتي و مقام معظم رهبري را در مقر گروه نصب كرد و گروه فعاليت خود 
را آغاز نمود. نيروهاي اين گروه چريكي نامنظم، مانند نام آن نامنظم بودند و همه گونه آدمي در آن حضور داشت. از 



نوجوان تا پيرمرد، از افراد بي سواد تا فارغ التحصيل دكتري، از بچه هاي بسيار متدين و اهل نماز شب تا كساني كه در 
همان گروه نماز را فرا گرفتند. از بچه هاي حوزه رفته تا كمونيست هاي توبه كرده و... به اين ترتيب همه گونه نيرو در 

 جوي بسيار صميمي و دوست داشتني دور هم جمع شدند.
  افراد اين گروه تقريباً چهل نفره در يك چيز با هم مشترك بودند و آن شجاعت و روحيه  باالي آنها بود. ابراهيم كه 

 و از طريق محبت و دوستي خيلي خوب "ما فرمانده نداريم"عمالً مسئوليت گروه را برعهده داشت هميشه مي گفت: 
گروه را رهبري مي كرد. سيستم اداره گروه به صورتي بود كه همه كارها خودجوش انجام مي شد و تقريباً كسي به 
ديگري امر و نهي نمي كرد و بيشتر كارها با همفكري پيش مي رفت و بيشتر از همه جواد افراسيابي و رضا گوديني 

 همراهان هميشگي ابراهيم بودند. 
*** 

  يكي از برنامه هاي روزانه گروه كمك به مردم محلي وحل مشكالت آنها بود. بسياري از نيروهاي محلي گيالن غرب 
 نيز از اين طريق به گروه جذب شدند.

فعاليت گروه اندرزگو بيشتر، تشكيل تيم هاي شناسايي و عملياتي و عبور از ارتفاعات و تهيه نقشه هاي دقيق و صحيح از 
 منطقه بود. كاري كه ابراهيم در شناسايي ها در پيش گرفته بود بسيار عجيب بود.

   نيمه هاي شب به همراه افراد از ارتفاعات عبور مي كردند و پشت نيروهاي دشمن قرار مي گرفتند و از محل استقرار و 
اگه چنين كاري را انجام ندهيم معلوم "تجهيزات دشمن اطالعات بسيار دقيقي را به دست مي آوردند. ابراهيم مي گفت:

 و بعدها روش خود را به ديگر نيروها آموزش "نيست در عملياتها موفق شويم پس بايد شناسائي ما دقيق و صحيح باشد
 مي داد. 

در مسئله شناسايي، نيرو بايد شجاعت داشته باشه. اگه ترس در وجود "  از مهم ترين مطالبي هم كه مي گفت اين بود: 
  و بعد هم در مورد تيزبيني و دقت عمل نيروها مي گفت."كسي بود نمي تونه نيروي اطالعاتي موفقي باشه

  براي همين از ميان نيروهاي اين گروه زبده ترين و بهترين نيروهاي شناسايي و حتي فرماندهاني شجاع، تربيت يافتند 
  حر كه مسئوليت اطالعات و عمليات را در جنگ به عهده داشت:313و به قول فرمانده تيپ 

 "ابراهيم با روش هاي خود بنيان گذار اين تيپ بود هر چند كه قبل از تشكيل آن به شهادت رسيده بود."   
  گروه چريكي شهيد اندرزگو در دوران فعاليت يكساله خود شاهد پنجاه و دو عمليات كوچك و بزرگ توسط همان 
نيروهاي نامنظم بود كه لشگر چهارم ارتش عراق را در منطقه غرب به ستوه آورده بود و تلفات سنگيني را به آنان 

تحميل كرد. در اين گروه كوچك، انسان هاي بزرگي تربيت شدند كه دوران دفاع مقدس ما مديون رشادت هاي آنهاست. 
 آنها از خرمن وجودي ابراهيم خوشه ها چيدند و به شاگردي ابراهيم افتخار مي كردند:

 حضرت رسول (ص)، شهيد رضا دستواره قائم مقام لشگر،  شهيد حسن 27    شهيد رضا چراغي فرمانده شجاع لشگر 
زماني مسئول محور لشگر ، شهيد سيد ابوالفضل كاظمي فرمانده گردان ميثم، شهيد رضا گوديني فرمانده گردان حنين، 

شهيد علي اوسط معاون تيپ مسلم ابن عقيل، شهيدان ابراهيم حسامي و هاشم كلهر معاونين گردان مقداد، شهيدان 
جواد افراسيابي و علي خرّمدل از مسئولين اطالعات لشكر و همچنين چندين فرمانده بزرگ دفاع مقدس كه هم اكنون 

 نيز از افتخارات نظام اسالمي هستند.
 
 
 

 شهادت اصغر وصالي                



    سيد محمد كشفي، علي مقدم
 
 

   از اتفاقات مهمي كه در روزهاي اول تشكيل گروه افتاد ماجراي عاشوراي سال پنجاه و نه بود.
   اصغر وصالي و علي قرباني با تعدادي از نيروهاي داوطلب از سرپل ذهاب به گيالن غرب آمدند و قرار شد بعد از 

 شناسايي مواضع دشمن، از سمت شمال شهر عملياتي آغاز شود.
  قسمتي از مواضع دشمن شناسايي شده بود.  شب عاشورا همه بچه ها در مقر سپاه جمع شدند و عزاداراي با شكوهي 
برگزار شد. مداحي ابراهيم را در آن جلسه بسياري از بچه ها به ياد دارند. او با چه شور و حال عجيبي مي خواند و اصغر 

 وصالي هم ميان دار عزادارها بود.
   روز عاشورا اصغر به همراه چند نفر از بچه ها راهي منطقه« برآفتاب» شدند تا شناسايي هاي انجام شده را كامل كنند. 

حوالي ظهر بودكه خبر رسيد آنها با نيروهاي كمين عراقي درگير شده اند. بقيه بچه ها خودشان را به آنها رساندن. 
 نيروهاي دشمن هم سريع عقب رفتند اما !

  علي قرباني به شهادت رسيده بود و به خاطر شدت جراحات اميدي هم به زنده ماندن اصغر نبود. اصغر وصالي را سريع 
به عقب انتقال داديم ولي او هم به خيل شهدا پيوست. بعد از شهادت اصغر ابراهيم را ديدم كه با صداي بلند گريه 

 مي كرد و مي گفت:
 اصغر در حالي "هيچكس نمي دونه چه فرمانده اي رو از دست داديم، انقالب ما به امثال اصغر خيلي احتياج داشت."   

 كه هنوز چهلم بردار شهيدش نشده بود توفيق  شهادت رو در ظهر عاشورا به بدست آورد. 
  ابراهيم براي تشييع پيكر اصغر به تهران آمد و اتومبيل پيكانش را كه در گيالن غرب به جا مانده بود به تهران آورد در 

حالي كه به خاطر اصابت تركش تقريباً هيچ جاي سالمي نداشت. پس از تشييع پيكر شهيد وصالي سريع به منطقه 
بازگشتيم. ابراهيم مي گفت: اصغر چند شب قبل از شهادت  برادرش رو در خواب ديده بود. برادرش هم گفته بود : اصغر، 

 تو روز عاشورا در گيالن غرب شهيد خواهي شد.
  ابراهيم روز بعد بچه هاي گروه رو جمع كرد و براي اصغر عزاداري و مجلس ختم برپا كرد. بعد هم بچه ها به هم قول 

دادند كه تا آخرين قطره خون در جبهه بمانند و انتقام خون اصغر را بگيرند.جواد افراسيابي و چند نفر از بچه ها هم 
 ."مثل آدم هاي عزادار محاسن خودمون رو كوتاه نمي كنيم تا اينكه صدام رو به سزاي اعمالش برسانيم"گفتند: 

 
 

 
 
 
 
 

                  ظاهر ساده               
 

      مصطفي هرندي،علي صادقي 
                حسين اهللا كرم



   در ايام ابتداي جنگ، ابراهيم الگوي بسياري از بچه هاي رزمنده شده بود. خيلي ها به رفاقت با او افتخار مي كردند. اما 
او هميشه طوري رفتار مي كرد تا كمتر مطرح شود. مثالً به لباس نظامي توجهي نداشت، پيراهن بلند و شلوار كردي 

مي پوشيد. تا هم به مردم محلي آنجا نزديك تر شود و هم به نوعي جلوي نفس خود را گرفته باشد. آنقدر ساده و 
بي آاليش بود كه وقتي براي اولين بار او را مي ديدي فكر مي كردي كه او خدمتكار و... براي رزمندگان است. اما مدتي 

 كه مي گذشت به شخصيت او پي مي بردي.
   ابراهيم به نوعي ساختارشكن بود و به جاي رسيدن به ظاهر و قيافه بيشتر به فكر باطن بود و بچه ها هم از او تبعيت 

مهم تر از اينكه براي بچه ها لباس هاي هم شكل و ظاهر نظامي درست كنيم بايد به فكر "مي كردند، هميشه مي گفت:
 و نتيجه اين تفكر، در عمليات هاي "آموزش و معنويت نيروها باشيم و تا مي توانيم بيشتر با بچه ها رفيق باشيم

 گروه،كامالً ديده مي شد. هر چند برخي با تفكرات او مخالفت مي كردند.
   ابراهيم در عين سادگي ظاهري به مسائل سياسي كامالً آگاه بود و جريانات سياسي را هم خوب تحليل مي كرد. 

مدتي پس از نصب تصاوير امام راحل و شهيد بهشتي در مقر، از طرف دفتر فرماندهي كل قوا در غرب كشور كه زير 
نظر بني صدر اداره مي شد دستور تعطيلي و بستن آذوقه گروه صادر گرديد. اما فرمانده ارتش در آن منطقه اعالم كرد كه 

حضور اين گروه در منطقه الزم است و تمامي حمالت ما توسط اين گروه طراحي و اجرا مي شود. بعد از مدتي با 
 پيگيري هاي اين فرمانده، جلوي اين حركت گرفته شد.

*** 
  يك روز صبح اعالم كردند كه بني صدر قصد بازديد از كرمانشاه را دارد و ابراهيم و جواد و چند نفر از بچه ها به همراه 

حاج حسين عازم كرمانشاه شدند. در ميان فرماندهان نظامي كه با ظاهري آراسته منتظر بني صدر بودند چهره  ي 
بچه هاي اندرزگو خيلي جالب بود كه با همان شلوار كردي و قيافه هميشگي به استقبال بني صدر آمده بودند. هر چند 

ما مي خواهيم با اين آدم صحبت كنيم و ببينيم با كدام بينش نظامي جنگ رو "هدفشان چيز ديگري بود و مي گفتند:  
 آن روز خيلي معطل شديم. در پايان هم اعالم كردند رئيس جمهور به علت آسيب ديدن هلي كوپتر "اداره مي كنه و... 

 به كرمانشاه نمي آيد.
*** 

   مدتي بعد حضرت آيت اهللا خامنه اي به كرمانشاه آمدند. ايشان در آن زمان امام جمعه تهران بودند. ابراهيم تمام بچه ها 
را به همراه خود آورد و با همان ظاهر ساده و بي آاليش با حضرت آقا مالقات كردند و بعد هم يك يك، ايشان را در 

 آغوش مي گرفتند و دست و روبوسي مي كردند 
 
 
 
 
 
 

             دوست         
        مصطفي هرندي

 



در يكي از عمليات هاي نفوذي در منطقه گيالن غرب يكي از رزمندگان شجاع به نام ماشاءاهللا عزيزي در حال عبور از   
ميدان مين به علت انفجار، به سختي مجروح شد و همان جا افتاد. دشمن در نزديكي او سنگر ديده باني داشت و آن 

منطقه در تيررس كامل دشمن بود. هيچكس اميدي به زنده ماندن او نداشت. ساعاتي بعد ابراهيم با استفاده از تاريكي 
 شب و با شجاعت به سراغ او رفت تا بتواند پيكر او را به عقب منتقل كند.

   ولي با تعجب مشاهده كرد كه بدن بي رمق، او خارج ازميدان مين در محل امني قرار دارد. ابراهيم او را به عقب 
منتقل كرد. در راه بازگشت بود كه متوجه شد ماشاءاهللا هنوز زنده است و اون رو سريع به بيمارستان رساند. بعدها زنده 

وقتي در ميدان مين بي هوش روي زمين افتاده بودم چهره اي نوراني را "ياد عزيزي در دست نوشته هايش آورد كه: 
مشاهده كردم كه باالي سرم آمد و سرم را به زانو گرفت و دست نوازشي بر سرم كشيد . بعد هم مرا از محدوده خطر 

 لحظاتي بعد احساس كردم كسي مرا تكان "خارج كرد و فرمودند: يكي از دوستان ما مي آيد و تو را نجات خواهد داد
مي دهد و بعد مرا روي دوش قرار داد و حركت كرد. وقتي هم به هوش آمدم متوجه شدم بر روي دوش ابراهيم قرار 

 دارم. از اين رو ماشاءاهللا خيلي به ابراهيم ارادت داشت.
   بعد از شهادت ابراهيم بود كه ماجراي آن شب را براي ما تعريف كرد و گفت آن جمال نوراني از ابراهيم به عنوان 

 دوست ياد كرد.
 
 

 گمنامي                            
         مصطفي هرندي

 
   يكي از بچه هاي محل كه همراه ابراهيم به جبهه آمده بود. در ارتفاعات بازي دراز به شهادت رسيد و پيكرش جا 
ماند. ابراهيم وقتي مطلع شد، خيلي تالش كرد كه به سمت ارتفاعات برود. ولي به علت حساسيت منطقه و حضور 

نيروهاي دشمن، فرماندهان اجازه چنين كاري را به او ندادند. ابراهيم هم روي حرف فرماندهي چيزي نگفت و اطاعت 
 كرد.

  يك ماه بعد كه منطقه آرام شد. يك شب ابراهيم باالي ارتفاعات رفت و توانست پيكر اين شهيد را پيدا كند و با 
خودش به عقب منتقل كند. بعد با هم مرخصي گرفتيم و به همراه جنازه اين شهيد به تهران اومديم و در تشييع پيكر 

 شهيد شركت كرديم.
  چند روزي تهران مانديم كه كارهاي شخصي را انجام دهيم. در روز بازگشت با ابراهيم به مسجد محمدي رفتيم. بعد 

آقا ابراهيم، ديشب پسرم رو تو "از نماز، پدر همان شهيد جلو آمد و سالم و عليك كرد و ضمن عرض تشكر گفت: 
 ."خواب ديدم كه از دست شما ناراحت بود

چرا حاج آقا؟! ما با سختي " ابراهيم كه داشت لبخند مي زد يكدفعه لبهاش جمع شد و با چشماني بزرگ شده پرسيد: 
  "پسرتون رو آورديم عقب

مي دونم، اما پسرم توي خواب گفت: اون يك ماه كه ما گمنام توي كوه افتاده "  پدر شهيد با كالمي بغض آلود ادامه داد:
بوديم مرتب مادر سادات حضرت زهرا (س) به ما سر مي زد و خيلي براي ما خوب بود. اما از زماني كه پيكر ما برگشته 

 "ديگه اين خبرا نيست و مي گن اين افتخار براي شهداي گمنامه .
   ابراهيم كه اشك توي چشمانش جمع شده بود ديگه نتونست خودش رو كنترل كند و گريه اش گرفت. پدر شهيد هم 

 همينطور. 



   بعد از آن بود كه هميشه در دعاهاي ابراهيم آرزوي شهادت و آرزوي گمنام شدن كنار هم قرار گرفت و آرزو مي كرد 
 شهيد گمنام باشه.

ديگه شك ندارم كه شهداي "   بعد از اين ماجرا نگاه ابراهيم به جنگ و شهداي جنگ بسيار تغيير كرد و مي گفت: 
 ."جنگ ما چيزي از اصحاب رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين كم ندارن. مقام اونها پيش خدا خيلي باالست

 "اگر كسي آرزو مي كرده كه همراه امام حسين (ع) تو كربال باشه، حاال وقت امتحانه" بارها  شنيدم كه مي گفت: 
 ابراهيم ديگه مطمئن بود كه دفاع مقدس محلي براي رسيدن به مقصود و سعادت و كمال انسانيه.

   براي همين هر جا مي رفت از شهدا مي گفت. از رزمنده ها و بچه هاي جنگ تعريف مي كرد. اخالق و رفتار خودش هم 
روز به روز عوض مي شد. به طوري كه در همان مقر اندرزگو كمتر مي ديدم كه شبها پيش بچه ها باشه. معموالً دو سه 

 ساعت اول شب رو مي خوابيد و بعد مي رفت بيرون و براي نماز صبح برمي گشت و بچه ها رو صدا مي زد.
 يك شب دنبال ابراهيم رفتم و ديدم شب ها براي "چند وقته كه ابراهيم شبها رو اينجا نمي مونه"  يكبار با خودم گفتم: 

 خواب مي ره پيش بچه هاي آشپزخونه سپاه كه نزديك ميدون شهر قرار داشت.
   روز بعد از يكي از پيرمردهاي داخل آشپزخانه كه از رفقاي قديمي بود پرس وجوكردم و فهميدم: چون بچه هاي 

 اما اگه "تابلو نمي شه"آشپزخونه همگي اهل نماز شب هستن، براي همين ابراهيم اونجا مي ره و ديگر به قول خودش 
 بخواد داخل مقر نماز شب بخونه همه مي فهمن.

شيعه من "حركات و رفتار ابراهيم اين اواخر من رو ياد حديث امام علي (ع) به نوف بكالي مي انداخت كه فرمودند: 
 311 ص3421ميزان الحكمه حديث "كساني هستند كه عابدان شب و شيران روز باشند. 

   در همان ايام خبر رسيد كه از فرماندهي سپاه، مسئولي براي گروه انتخاب شده و با حكم مسئوليت راهي گيالن غرب 
شده. ما هم منتظر شديم ولي خبري از فرمانده نشد. تا اينكه خبر رسيد، جمال تاجيك كه مدتي است به عنوان بسيجي 

 در گروه فعاليت داره همان فرمانده مورد نظر است.
   با ابراهيم وچند نفر ديگه رفتيم سراغ جمال و از او پرسيديم: چرا خودت رومعرفي نكردي؟ چرا نگفتي كه مسئول 

 گروه هستي؟
مسئوليت به خاطر اينه، كه كار انجام بشه. خدا رو شكر اينجا كار به بهترين "  جمال هم نگاهي به ما كرد وگفت : 

صورت انجام ميشه. من هم از اينكه بين شما هستم خيلي لذت مي برم . از خدا هم به خاطر اينكه مرا با شما آشنا كرد 
جمال بعد از آن مدت كوتاهي با ما "ممنونم. از شما هم مي خوام به كسي حرفي نزنين. تا نگاه بچه ها به من تغيير نكنه.

 بود ودر عمليات مطلع الفجر در حالي كه فرمانده يكي از گردانهاي خط شكن بود به شهادت رسيد.
 
 
 
 

 
 

         نارنجك        

            علي مقدم 
 



قبل از عمليات مطلع الفجر بود. جهت پاره اي از مسائل و هماهنگي بهتر، بين فرماندهان سپاه و ارتش جلسه اي در   
محل گروه اندرزگو  برگزار شده بود. بجز من و ابراهيم سه نفر از فرماندهان ارتش وسه نفر از فرماندهان سپاه حضور 

 داشتند. تعدادي از بچه ها هم در داخل حياط مشغول آموزش نظامي بودند.
  اواسط جلسه بود و همه مشغول صحبت بودند. كه يكدفعه از پنجره اتاق يك نارنجك به داخل پرت شد و دقيقاً وسط 

اتاق افتاد. از ترس رنگم پريد. همينطور كه كنار اتاق نشسته بودم سرم رو در بين دستانم قرار دادم و به سمت ديوار 
 چمباتمه زدم. براي لحظاتي نفس در سينه ام حبس شده بود. بقيه هم مانند من، هر يك به گوشه اي خزيده بودند.

  لحظات به سختي مي گذشت اما صداي انفجار نيامد. خيلي آرام چشمانم را باز كردم و از البه الي دستانم نگاه كردم. 
از صحنه اي كه مي ديدم خيلي تعجب كردم. آرام دستانم را از روي سرم برداشتم و سرم را باال آوردم. با چشماني كه از 

 تعجب بزرگ  شده بود گفتم: آقا ابرام!!
  بقيه هم يك يك از گوشه وكنار اتاق سرهايشان را بلند كردند و با رنگ پريده وسط اتاق را نگاه مي كردند. صحنه 
بسيار عجيبي بود. در حالي كه همه ما به گوشه وكنار اتاق خزيده بوديم ابراهيم روي نارنجك خوابيده بود. در همين 

خيلي شرمنده ام ، اين نارنجك آموزشي بود. "حين مسئول آموزش وارد اتاق شد و با كلي معذرت خواهي گفت: 
 ابراهيم از روي نارنجك بلند شد در حالي كه تا آن موقع كه سال اول جنگ بود چنين "اشتباهي افتاد داخل اتاق.

 اتفاقي براي هيچيك از بچه ها نيفتاده بود.
    بعد از آن، ماجراي نارنجك زبان به زبان بين بچه ها مي چرخيد  

 

                   مطلع الفجر    
                  حسين اهللا كرم

 
  پاييز سال شصت براي درهم شكستن عظمت ارتش عراق، سلسله عمليات هائي در جنوب، غرب و شمال جبهه هاي 
نبرد طراحي گرديد. در هشتم آذرماه اولين عمليات بزرگ يعني طريق القدس(آزادي بستان) انجام شد و اولين شكست 

 سنگين به نيروهاي حزب بعث وارد شد.
   طبق توافق فرماندهان، دومين عمليات در منطقه گيالن غرب و سرپل ذهاب كه نزديك ترين جبهه به شهر بغداد بود 

 انجام مي شد لذا از مدتها قبل،كار شناسائي منطقه و آمادگي نيروها آغاز شده بود.
  مسئوليت عمليات به عهده فرماندهي سپاه گيالن غرب سپرده شده بود و همه بچه ها خصوصاً بچه هاي اندرزگو در 

تكاپوي كار بودند. مسئوليت شناسايي منطقه دشمن به عهده ابراهيم بود و اين كار در مدت كوتاهي به صورت كامل 
انجام پذيرفت. ابراهيم براي جمع آوري اطالعات به همراه اكبر قيصري به پشت نيروهاي دشمن رفت و طي يك هفته 
تا نفت شهر رفتند. ابراهيم در اين مدت نقشه هاي خوبي از منطقه عملياتي آماده كرد. بعد هم به همراه چهار عراقي كه 

به اسارت گرفته بودند به مقر بازگشت. ابراهيم پس از بازجوئي از اسرا و تكميل اطالعات الزم، نقشه هاي عمليات را 
 كامل كرد و در جلسه فرماندهان آنها را ارائه نمود.

  يكي از فرماندهان دوره ديده كه با تعجب به نقشه نگاه مي كرد پرسيد: آقاي هادي، شما دوره نقشه برداري رفتي؟ اين 
نقشه كامالً دقيق ترسيم شده. من فكر نمي كنم عراقي ها هم چنين نقشه دقيقي از اين منطقه داشته باشن! ابراهيم هم 

  " اين نتيجه زحمات همه بچه هاس"لبخندي زد و گفت:
    از قرارگاه خبر رسيد كه بالفاصله پس از اين عمليات شما، سومين حمله در منطقه مريوان انجام خواهد شد.



   سرهنگ علي ياري و سرگرد سالمي از تيپ ذوالفقار ارتش نيز با نيروهاي سپاه هماهنگ شدند و بسياري از نيروهاي 
محلي از سرپل ذهاب تا گيالن غرب در قالب گردان هاي مشخص تقسيم بندي شدند. اكثر بچه هاي گروه اندرزگو هم به 

 عنوان مسئولين اين نيروها انتخاب شده بودند.
   چندين گردان از نيروهاي سپاه و بچه هاي اندرزگو به عنوان نيروهاي خط شكن وظيفه شروع عمليات رو به عهده 

داشتند. فرماندهان در جلسه نهايي، ابراهيم را به عنوان مسئول جبهه مياني، برادر صفر روان بخش را به عنوان فرمانده 
جناح چپ و برادر داريوش ريزه وندي را فرمانده جناح راست عمليات انتخاب كردند. هدف عمليات پاكسازي ارتفاعات 

 مشرف به شهرگيالن و تصرف ارتفاعات مرزي و تنگه هاي حاجيان و گورك و پاسگاههاي مرزي اعالم شده بود.
وسعت منطقه عملياتي نزديك به هفتاد كيلومتر از سرپل ذهاب تا گيالن غرب بود و همه چيز در حال هماهنگي بود. تا 

عراق پاتك وسيعي رو براي باز پس گيري بستان آماده كرده و شما بايد خيلي "اينكه از فرماندهي سپاه اعالم كردند: 
 "سريع عمليات رو آغاز كنين تا توجه عراق از جبهه بستان خارج بشه.

 براي شروع عمليات انتخاب شد. شور وحال عجيبي داشتيم. فردا اولين 60  براي همين روز بعد يعني بيستم آذرماه 
عمليات گسترده در غرب كشور و بر روي ارتفاعات شروع مي شد. هيچ چيز قابل پيش بيني نبود. آخرين خداحافظي هاي 

 بچه ها در آن شب ديدني بود.
  باالخره روز موعود فرا رسيد و با هجوم وسيع بچه ها از محورهاي مختلف بسياري از مناطق مهم و استراتژيك نظير 

تنگه حاجيان و تنگه گورك و منطقه برآفتاب و ارتفاعات سرتتان و چرميان و ديزه كش و فريدون هوشيار و قسمت هايي 
 از ارتفاعات شياكوه و مناطق اطراف آن و همه روستاهاي دشت گيالن آزاد شد.

  در جبهه مياني با تصرف چندين تپه و رودخانه، نيروها به سمت تپه هاي انار حركت كردند و دشمن ديوانه وار آتش 
مي ريخت. بعضي از گردان  ها با عبور از تپه ها به ارتفاعات شياكوه رسيده بودند و حتي باالي ارتفاعات رفته بودند و 
دشمن مي دانست كه از دست دادن شياكوه يعني از دست دادن شهر خانقين عراق، براي همين نيروي زيادي را به 

 سمت ارتفاعات و به منطقه درگيري وارد كرده بود.
  نيمه هاي شب بچه ها اعالم كردند كه حسن باالش و جمال تاجيك به همراه نيروهايشان از جبهه مياني به شياكوه 

 همه ارتفاعات انار آزاد شده و "رسيده اند و تقاضاي كمك كرده اند. لحظاتي بعد ابراهيم با بيسيم تماس گرفت و گفت:
  "فقط يكي از تپه ها كه موقعيت مهمي هم داره شديداً مقاومت مي كنه و ما هم نيروي زيادي نداريم.

   من هم به ابراهيم گفتم كه تا قبل از صبح با نيروي كمكي به شما ملحق مي شم. شما با فرماندهان ارتش جلسه 
بگذاريد و هر طور شده آن تپه رو هم آزاد كنين. بعد به همراه يكي از بچه ها به سمت رودخانه رفتيم تا يه گردان نيرو 
رو به جبهه مياني منتقل كنيم. در راه از فرماندهي سپاه اطالع دادند و گفتند: دشمن از پاتك به بستان منصرف شده و 

 بسياري از نيروهاي خودش رو به همراه ادوات زرهي به سمت جبهه شما منتقل كرده.
   شما هم سعي كنين مقاومت كنيد كه انشاءاهللا سپاه مريوان به فرماندهي حاج احمد متوسليان عمليات بعدي رو به 
زودي آغاز مي كنه و توجه دشمن از اين منطقه كم مي شه. در ضمن از هماهنگي خوب بچه هاي ارتش و سپاه تشكر 
كردن و گفتند طبق اخبار بدست آمده تلفات عراق در محورهاي عملياتي بسيار سنگين بوده و فرماندهي ارتش عراق 

 دستور داده كه نيروهاي احتياط به اين منطقه فرستاده شوند.
در كنار رودخانه برادر گرامي و گردان نيروهاي بومي گيالن غرب رو ديدم و با هم به سمت ارتفاعات انار حركت كرديم. 
هوا در حال روشن شدن بود . در راه نماز صبح رو خوانديم. هنوز به منطقه انار نرسيده بوديم كه خبر شهادت غالمعلي 

 پيچك در جبهه گيالن غرب همه ما رو متأسف كرد.
    به محض رسيدن به ارتفاعات انار و منطقه درگيري، يكي از بچه ها با لهجه مشهدي من رو صدا كرد و گفت: 



  جواب داد:"چي شده؟!" بدنم يكدفعه لرزيد، آب دهانم رو فرو دادم وگفتم: "حاج حسين، خبر داري ابراهيم رو زدن" 
. رنگم پريده بود، ناخودآگاه به سمت سنگرهاي مقابل دويدم و رفتم سراغ سنگر "يه گلوله خورده تو گردن ابراهيم"   

 امدادگر و اومدم باالي سرش
  گلوله اي به عضالت گردن ابراهيم خورده بود و خون زيادي از گردنش مي رفت. جواد رو پيدا كردم و پرسيدم: 

 "يعني چي؟"، گفتم: "نمي دونم چي بگم" با كمي مكث گفت: "ابراهيم چي شده؟"
با فرماندهان ارتش جلسه گذاشتيم كه چطور به تپه حمله كنيم. عراقي ها مقاومت شديدي مي كردن و " جواب داد: 

نيروي زيادي روي تپه و اطراف اون داشتن. توي جلسه هر طرحي داديم به نتيجه نرسيد. نزديك اذان صبح بود و بايد 
سريع  يه كاري مي كرديم. اما نمي دونستيم كه چه كاري بهتره. يكدفعه ابراهيم از سنگر خارج شد و به سمت تپه 

عراقي ها چند قدمي حركت كرد. بعد روي يه تخته سنگ به سمت قبله ايستاد و با صداي بلند شروع به گفتن اذان 
صبح كرد. ما هم از جلسه خارج شديم و هر چه داد مي زديم كه ابراهيم بيا عقب، االن عراقي ها تو رو مي زنن فايده 

 نداشت.
   تقريباً تا آخرهاي اذان رو گفت و با تعجب ديديم كه صداي تيراندازي عراقي ها قطع شده. ولي همون موقع يك 

 ."گلوله شليك شد و به ابراهيم اصابت كرد و ما هم آورديمش عقب 
*** 

  ساعتي بعد هوا كامالً روشن شده بود و مشغول تقسيم نيروها و جواب دادن به بيسيم بودم. يكدفعه يكي از بچه ها 
حاجي، حاجي يه سري عراقي دستاشون رو باال گرفتن و دارن به اين طرف "دويد و آمد پيش من و با عجله گفت: 

 "ميان!
 و بعد با هم به يكي از سنگرهاي مشرف به تپه رفتيم و ديدم حدود بيست نفر از طرف "كجا هستن"با تعجب گفتم:

بچه ها مسلح بايستيد، شايد اين حقه باشه "تپه مقابل،پارچه سفيد به دست گرفته اند و به سمت ما مي آيند. فوري گفتم: 
 "و بخوان حمله كنند.

   لحظاتي بعد هجده عراقي كه يكي از آنها افسر فرمانده بود خودشان را تسليم كردند. من هم از اينكه در اين محور از 
عراقي ها اسير گرفتيم خوشحال بودم. با خودم فكر مي كردم كه حتماً حمله خوب بچه ها و اجراي آتش باعث ترس 

 بيا و اون درجه دار عراقي رو هم بيار توي "عراقي ها و اسارت اونها شده. لذا به يكي از بچه ها كه عربي بلد بود گفتم: 
 ."سنگر

درجه ام " خودش رو معرفي كرد و گفت: "اسمت چيه و درجه و مسئوليت خودت رو بگو!"  مثل بازجوها پرسيدم:
سرگرد و فرمانده گرداني هستم كه روي تپه و اطراف اون مستقر بودن و ما از لشكر احتياط بصره هستيم كه به اين 

  "منطقه اعزام شديم.
  " االن هيچي"  گفت: "چقدر نيروي ديگه روي تپه هستن"پرسيدم: 

 "هيچي!؟"چشمانم گرد شد و گفتم: 
 "ما اومديم و خودمون رو اسير كرديم، بقيه نيروها رو هم فرستادم عقب، االن تپه خاليه"جواب داد كه: 

  "چرا !؟"با تعجب نگاهش كردم و گفتم: 
  "چون نمي خواستند تسليم بشن"گفت: 

 "يعني چي؟!"تعجب من بيشتر شد و گفتم: 
 "اين المؤذن؟"فرمانده عراقي به جاي اينكه جواب من رو بده پرسيد:

 "مؤذن!؟"معني اين حرفش رو فهميدم و با تعجب گفتم: 



   انگار بغض گلويش را گرفته باشد شروع به صحبت كرد و مترجم هم سريع ترجمه مي كرد:
به ما گفته بودن شما مجوس و آتش پرستيد، به ما گفته بودن كه براي اسالم به ايران حمله مي كنيم و با ايراني ها "

مي جنگيم، باور كنيد همه ما شيعه هستيم، ما وقتي مي ديديم فرماندهان عراقي مشروب مي خورن و اصالً اهل نماز 
نيستند خيلي در جنگيدن با شما ترديد كرديم. صبح امروز وقتي صداي اذان رزمنده شما رو شنيدم كه با صداي رسا و 

بلند اذان مي گفت. تمام بدنم لرزيد. وقتي نام اميرالمؤمنين (ع) رو آورد با خودم گفتم: داري با برادراي خودت مي جنگي. 
 "نكنه مثل ماجراي كربال ... 

 ديگر گريه امان صحبت كردن به او نمي داد. دقايقي بعد ادامه داد كه:
براي همين تصميم گرفتم تسليم بشم و بار گناهم رو سنگين تر نكنم. لذا دستور دادم كسي شليك نكنه. هوا هم كه "

روشن شد نيروهام رو جمع كردم و گفتم: من مي خوام تسليم ايراني ها بشم. هركس مي خواد، با من بياد، اين افرادي هم 
كه با من اومدن هم فكرها و هم عقيده هاي من هستن و بقيه نيروهام رفتند عقب. البته اون سربازي كه به سمت 

مؤذن شما شليك كرد رو هم آوردم و اگر دستور بدين مي كشمش، حاال خواهش مي كنم بگو كه مؤذن زنده است يا نه؟ 
" 

مثل آدم هاي گيج و منگ داشتم به حرفاي فرمانده عراقي گوش مي كردم. هيچ حرفي نمي توانستم بزنم، بعد از مدتي 
. بعد با هم ازسنگر خارج شديم و رفتيم پيش امدادگر، زخم گردن ابراهيم رو بسته بودند و "آره زنده است"سكوت گفتم:

داخل يكي از سنگرها خوابيده بود. تمام هجده نفر اسير عراقي آمدند و دست ابراهيم رو بوسيدند و رفتند. ولي نفر آخر 
 بغض گلوي مرا هم گرفته بود. "من رو ببخش، من شليك كردم."به پاي ابراهيم افتاده بود و گريه مي كرد و مي گفت: 

 حال عجيبي داشتم. ديگه حواسم به عمليات و نيروها نبود. 
آن "  وقتي مي خواستم اسراي عراقي رو به همراه چند نفر از بچه ها به عقب بفرستم فرمانده عراقي مرا صدا زد و گفت:

 بعد "طرف رو نگاه كن، يك گردان كماندويي و چند تانك قصد پيشروي از آن طرف رو دارن، خيلي مراقب باشين.
 . "سريع تر برويد و تپه رو بگيريد"ادامه داد: 

  من هم سريع چند تا از بچه هاي اندرزگو رو كه اونجا بودن به سمت تپه فرستادم. با آزاد شدن آن ارتفاع پاكسازي 
منطقه انار كامل شد. گردان كماندويي هم حمله كرد ولي چون ما آمادگي الزم رو داشتيم بيشتر نيروهاي آن از بين 

رفت و حمله آنها نا موفق بود. روزهاي بعد با انجام عمليات محمدرسول اهللا در مريوان فشار ارتش عراق بر گيالن غرب 
 كم شد. 

  به هر حال عمليات مطلع الفجر به بسياري از اهداف خود دست يافت و بسياري از مناطق كشور عزيزمان آزاد شد هر 
 چند كه سرداراني نظير غالمعلي پيچك، جمال تاجيك و حسن باالش در اين عمليات به ديدار يار شتافتند.

  ابراهيم چند روز بعد، پس از بهبودي كامل دوباره به گروه ملحق شد. همان روز اعالم شد كه در طي عمليات 
مطلع الفجر كه با رمز مقدس يا مهدي (عج) ادركني انجام شد. بيش از چهارده گردان نيروي مخصوص عراق از بين 

رفت و نزديك به دو هزار كشته و مجروح و دويست اسير از جمله تلفات ارتش عراق بود. همچنين دو فروند هواپيماي 
 دشمن با اجراي آتش خوب بچه ها سقوط كرد.

*** 
  از ماجراي مطلع الفجر پنج سال گذشت. در زمستان سال شصت و پنج درگير عمليات كربالي پنج بوديم. قسمتي از 

كار هماهنگي لشگرها و اطالعات عمليات با ما بود. براي هماهنگي و توجيه بچه هاي لشگر بدر به مقر آنها رفتم. قرار 
بود كه گردان هاي اين لشگر كه همگي از بچه هاي عرب  زبان و عراقي هاي مخالف صدام بودند براي مرحله بعدي 

 عمليات به شلمچه اعزام شوند.



   پس از صحبت با فرماندهان لشگر و فرماندهان گردان ها، هماهنگي هاي الزم را انجام دادم و آماده حركت شدم. از 
دور ديدم كه يكي از بچه هاي لشكر بدر به من خيره شده و همينطور جلو مي آيد. آماده حركت بودم كه آن بسيجي 

 جلوتر آمد و سالم كرد. جواب سالم را دادم و بي مقدمه با لهجه عربي به من گفت:
 "شما درگيالن غرب نبودين؟!"

   فكر كردم حتماً از بچه هاي همان منطقه است. "بله"با تعجب گفتم: 
 "مطلع الفجريادتان هست، ارتفاعات انار، تپه آخر"بعد گفت: 

 "خب!؟" مقداري فكر كردم و گفتم: 
 "اون هجده عراقي كه اسير شدن، يادتون هست"گفت: 

 "من يكي از اونها هستم"  باخوشحالي جواب داد: "بله، شما؟"با تعجب گفتم:
 "پس اينجا چيكار مي كني؟!"تعجبم بيشتر شد و پرسيدم:

همه ما هجده نفر توي اين گردان هستيم، ما با ضمانت آيت اهللا حكيم آزاد شديم چون ايشون ما رو كامل "گفت: 
 "مي شناخت و قرار شد بياييم جبهه و با بعثي ها بجنگيم

 "بارك اهللا ، فرمانده شما كجاست؟"گفتم: 
 ."اون هم تو همين گردان مسئوليت داره و االن داريم حركت مي كنيم به سمت خط مقدم"گفت: 
اسم گردان و اسم خودتون رو روي اين كاغذ بنويس، من االن عجله دارم. بعد از عمليات مي يام پيشتون و "گفتم: 

 "مفصل همه شما رو مي بينم
 "اسم اون مؤذن چي بود؟"همينطور كه داشت اسامي بچه ها رو مي نوشت سئوال كرد: 

 "ابراهيم، ابراهيم هادي"گفتم:
 همه ما اين مدت به دنبال مشخصات او بوديم و از فرماندهان خودمون خواستيم حتماً اون رو پيدا كنه، خيلي "گفت:

 ."دوست داريم يكبار ديگه اون مرد خدا رو ببينيم
انشاءاهللا توي بهشت همديگه رو "ساكت شدم و بغض گلويم رو گرفت. سرش رو بلند كرد و نگاهم كرد. گفتم: 

 خيلي حالش گرفته شد. اسامي رو نوشت و به همراه اسم گردان به من داد و من هم سريع خداحافظي كردم "مي بينيد.
 و حركت كردم. اين برخورد غيرمنتظره خيلي برايم جالب بود.

 تا اينكه در اسفندماه با پايان عمليات كربالي پنج بسياري از نيروها به مرخصي رفتند. يك روز داخل وسايلم كاغذي را 
 كه اسير عراقي يا همان بسيجي لشگر بدر نوشته بود پيدا كردم.

   چون كارم زياد نبود رفتم سراغ بچه هاي بدر، از يكي از مسئولين لشگر سراغ گرداني را گرفتم كه روي كاغذ نوشته 
 ."بچه هاش رو مي خوام ببينم"  گفتم: "اين گردان منحل شده"بود. آن مسئول جواب داد: 

گرداني كه حرفش رو مي زني به همراه فرمانده لشگر و يك سري از بچه ها جلوي يكي از پاتك هاي "فرمانده ادامه داد: 
سنگين عراق رو در شلمچه مي گيره و چند روز مقاومت مي كنه. تلفات سنگيني رو هم از عراقي ها مي گيره ولي 

  بعد چند لحظه سكوت كرد و ادامه داد:"عقب نشيني نمي كنه.
 ."كسي از اون گردان زنده برنگشت"

آمد جلو "آخه اين هجده نفر جزء اسراي عراقي بودن كه اسماشون اينجاس. من اومده بودم كه اونها رو ببينم."   گفتم:
همه اينها جزء شهدا "و اسم ها رو از من گرفت و به شخصي داد و چند دقيقه بعد هم آن شخص برگشت و گفت: 

 ."هستن
 ديگه هيچ حرفي نداشتم، همينطور روي صندلي نشسته بودم و فكر مي كردم. با خودم  گفتم: 



ابراهيم با يه اذان چه كار كرد، يه تپه آزاد شد. يه عمليات پيروز شد. هجده نفر هم مثل حرّ از قعر جهنم به بهشت "
  بعد ياد حرفم به آن رزمنده عراقي افتادم: "رفتن

 بي اختيار اشك از چشمانم جاري شد. بعد هم خداحافظي كردم و آمدم " انشاء اهللا در بهشت همديگر رو مي بينيد."
 بيرون.

من شك نداشتم كه ابراهيم مي دانست كجا بايد اذان بگويد تا دل دشمن را به لرزه دربياورد و آنهايي را كه هنوز ايمان 
 در قلبشان باقي مانده هدايت كند.

 
 

 
 

             مجروحيت          
         

            مرتضي پارسائيان
 و جواد مجلسي راد(به نقل از شهيد هادي)

 
همه گردان ها از محورهاي خودشان پيشروي كرده بودند. ما هم بايد از مواضع مقابلمان و سنگرهاي اطرافش عبور   

 مي كرديم. اما با روشن شدن هوا كار بسيار سخت شده بود.
  در يك قسمت، نزديك پل رفائيه كار بسيار سخت تر شده بود. يه تيربار عراقي از داخل يه سنگر مرتب شليك مي كرد 

 و اجازه حركت رو به هيچ يك از نيروها نمي داد. ما هم هر كاري كرديم نتوانستيم سنگر بتوني تيربار رو بزنيم.
تنها راه چاره نزديك شدن و "   ابراهيم رو صدا كردم و سنگر تيربار رو از دور نشون دادم. خوب كه نگاه كرد گفت: 

 و بعد دو تا نارنجك از من گرفت و سينه خيز به سمت سنگرهاي جلويي رفت و من "پرتاب نارنجك توي اون سنگره
 هم به دنبال او راه افتادم.

   من در يكي از سنگرها پناه گرفتم و ابراهيم را كه جلوتر مي رفت نگاه مي كردم. ابراهيم موقعيت مناسبي را در يكي از 
 سنگرهاي نزديك تيربار پيدا كرد ولي اتفاق عجيبي افتاد.

   يك بسيجي كم سن و سال كه حالت موج گرفتگي پيدا كرده بود اسلحه كالش خودش رو روي سينه ابراهيم گذاشته 
 بود و مرتب داد مي زد:

 "مي كُشمت عراقي!"  
   ابراهيم هم همينطور كه نشسته بود دستهاش رو باال گرفت و هيچ حرفي نمي زد. نفس در سينه همه حبس شده بود. 

 واقعاً نمي دانستيم چكار كنيم. چند لحظه گذشت و صداي تيربار قطع نمي شد.
   آهسته و سينه خيز به سمت جلو رفتم و خودم رو به اون سنگر رساندم. فقط دعا مي كردم و مي گفتم خدايا خودت 

 كمك كن. ديشب تا حاال با دشمن مشكل نداشتيم. اما حاال اين وضع بوجود آمده. 
  يكدفعه ابراهيم يه كشيده تو صورت اون بسيجي زد و اسلحه رو از دستش گرفت. بعد هم اون بسيجي رو بغل كرد. 

اون جوان كه انگار تازه به حال خودش اومده بود گريه مي كرد. ابراهيم من رو صدا زد و بسيجي رو به من تحويل داد و 
 .بعد هم خودش به سمت تيربار رفت."تا حاال تو صورت كسي نزده بودم. اما اينجا الزم بود"گفت: 



 نارنجك اول را انداخت ولي فايده اي نداشت. بعد بلند شد و به سمت بيرون سنگر دويد و نارنجك دوم رو پرتاب 
 از جا بلند شدند و به سمت جلو آمدند. من هم "اهللا اكبر"كرد.لحظه اي بعد سنگر تيربار منهدم شد و بچه ها با فرياد 

 خوشحال به بچه ها نگاه مي كردم كه يك دفعه با اشاره يكي از بچه ها برگشتم و به بيرون سنگر نگاه كردم.
   به يكباره رنگم پريد و لبخند بر لبانم خشك شد. ابراهيم غرق خون روي زمين افتاده بود. اسلحه ام را انداختم وبه 
سمت او دويدم. درست در همان لحظه انفجار  يك گلوله به صورت (داخل دهان) و يك گلوله به پشت پاي ابراهيم 

 اصابت كرده بود و خون شديدي از او مي رفت و تقريباً بيهوش روي زمين افتاده بود.
 و بعد با كمك يكي ديگر از بچه ها و با يك ماشين، ابراهيم و چند مجروح ديگه رو به بهداري "ابراهيم!"   داد زدم: 

ارتش در دزفول رسانديم. ابراهيم تا آخرين مرحله كارِ گردان حضور داشت و با تصرف سنگرهاي پاياني دشمن در آن 
 منطقه مورد اصابت قرار گرفت.

، از طرفي ابراهيم در شب اول عمليات "نكنه ابراهيم... نه، خدا نكنه"  بين راه دائماً گريه مي كردم و ناراحت بودم كه: 
 هم مجروح شده بود و خون زيادي از بدنش رفته بود و حاال معلوم نيست كه بتونه مقاومت كنه.

گلوله اي كه توي صورت خورده با عبور از دهان به طرز معجزه آسائي از گردن خارج شده "  دكتر بهداري دزفول گفت: 
اما به جايي آسيب نرسونده، اما گلوله اي كه به پا اصابت كرده قدرت حركت رو گرفته و استخوان پشت پا رو شكسته. 
لذا براي معالجه بايد ايشون رو به تهران بفرستيم. از طرفي زخم پهلوي او هم باز شده و خون ريزي داره و احتياج به 

 ."مراقبت هاي ويژه داره
  ابراهيم به تهران منتقل شد و يكي دو ماه در بيمارستان نجميه بستري بود، چندين عمل جراحي روي ابراهيم انجام 

شد و چند تركش ريز و درشت رو هم از بدنش خارج كردند. ابراهيم در مصاحبه با خبرنگاري كه در بيمارستان به سراغ 
 او آمده بود گفت: 

در فتح المبين ما عمليات نكرديم! ما فقط راهپيمايي مي كرديم و شعارمان يا زهرا(ع)بود. آنجا هر چه كه بود نظر "  
 عنايت خود خانم حضرت صديقه طاهره (س) بود.

  يا وقتي در مورد رسيدن به توپخانه دشمن از ابراهيم سئوال شد جواب داد:
وقتي تو بيابون بچه ها رو به اين طرف و آن طرف مي برديم و همه خسته شده بودن. توسل پيدا كردم به امام زمان "

(عج) و از خود حضرت خواستم راه رو به ما نشون بده. وقتي سر از سجده برداشتم ديدم بچه ها آرامش عجيبي دارند و 
 اكثراً خوابيده اند نسيم خنكي هم مي وزيد.

   من در مسير آن نسيم حركت كردم. چيز زيادي نرفتم كه به خاكريز اطراف مقر توپخانه رسيدم و اگر بچه هايي كه 
.در "حمله را شروع كردند شليك نمي كردند مي توانستيم همه عراقي ها را بدون شليك حتي يك گلوله اسير بگيريم

 پايان هم وقتي خبرنگار گفته بود: آيا پيامي براي مردم داريد؟ گفت:
ما شرمنده اين مردم هستيم كه از شام شب خود مي زنند و براي رزمندگان مي فرستند.خود من بايد بدنم تكه تكه "  

 "شود تا بتوانم نسبت به اين مردم اداي دين كنم. 
ابراهيم به خاطر شكستگي استخوان پا قادر به حركت نبود و پس از مدتي بستري شدن در بيمارستان به خانه آمد و 

حدود شش ماه از ميادين نبرد دور بود اما در اين مدت از فعاليت هاي اجتماعي و مذهبي در بين بچه هاي محل و مسجد 
 غافل نبود.

 
 
 



 
 
 
 

        سال شصت و يك      
  

     مرتضي پارسائيان،جواد مجلسي
               محمدجوادشيرازي

  ابراهيم در دوران نقاهت و زماني كه در تهران حضور داشت پيگير مسائل آموزش و پرورش بود و در دوره هاي 
 تكميلي ضمن خدمت شركت كرد. همچنين چندين برنامه و فعاليت را در همان دوران كوتاه انجام داد.

   يك روز ابراهيم را ديديم كه با عصاي زير بغل از پله هاي اداره كل آموزش و پرورش باال و پايين مي رود. آمدم جلو و 
 ."آقا ابرام چي شده؟ اگه كاري داري بگو من انجام مي دم"سالم كردم و گفتم:

 و بعد چند تا اتاق رفت و امضا گرفت و كارش را تمام كرد. وقتي مي خواست از ساختمان خارج "نه، كار خودمه" گفت:
 "اين برگه چي بود كه اينقدر به خاطرش خودت رو اذيت كردي؟"شود پرسيدم: 

  "يه بنده خدا دو سال معلم بوده اما هنوز مشكل استخدام داره.كار اون رو انجام دادم"گفت: 
 "از بچه هاي جبهه است ؟"پرسيدم: 

نمي دونم، فكر نكنم. اما از من خواست براش اين كار رو انجام بدم. من هم ديدم اين كار از دست من ساخته "گفت: 
آدم هر كاري كه مي تونه بايد براي بنده هاي خدا انجام بده، ". بعد ادامه داد: "است براي همين اومدم دنبال كارش

مخصوصاً اين مردم خوبي كه داريم، هر كاري كه از دستمون بر بياد بايد براشون انجام بديم. نشنيدي كه حضرت امام 
 "فرمود: مردم ولي نعمت ما هستن

*** 
  تقريباً در محل، ابراهيم را همه مي شناختند. هركسي با اولين برخورد عاشق مرام و رفتارش مي شد. هميشه خانه 
 ابراهيم پر از رفقا بود. بچه هايي كه از جبهه مي آمدند قبل از اينكه به خانه خودشان بروند به ابراهيم سر مي زدند.

   يك روز صبح كه امام جماعت مسجد محمديه(شهدا) نيامده بود. مردم به اصرار، ابراهيم را فرستادند جلو و پشت سر 
بنده هم اگر بودم افتخار مي كردم كه پشت سر "او نماز خواندند. وقتي حاج آقا مطلع شد خيلي خوشحال شد و گفت: 

 "آقاي هادي نماز بخونم.
*** 

  يك روز ابراهيم را ديدم كه با عصاي  زير بغل در كوچه راه مي رفت چند دفعه اي به آسمان نگاه كرد و سرش را پايين 
 "چيزي شده آقا ابرام؟"انداخت، رفتم جلو و پرسيدم: 

هر روز تا اين موقع حداقل يكي از بنده هاي خدا به ما مراجعه مي كرد و "   اول جواب نمي داد ولي با اصرار من گفت: 
 هر طور شده بود مشكلش رو حل مي كرديم اما امروز از صبح تا حاال كسي به من مراجعه نكرده.

 ."مي ترسم نكنه كاري كرده باشم كه خدا توفيق خدمت رو از من گرفته باشه
 
 



 
 
 

 
            عمليات زين العابدين(ع)

 
              جواد مجلسي راد

   
 ابراهيم بعد از سپري كردن دوره نقاهت به جبهه آمد.  معموالً هر جايي كه ابراهيم مي رفت با روي باز از 61  پائيز سال

او استقبال مي كردند. بسياري از فرماندهان از دالوري و شجاعت هاي ابراهيم شنيده بودند. يكبار هم به گردان ما، يعني 
گردان آرپي جي زنها اومد و با من شروع به صحبت كرد. صحبت من با ابراهيم طوالني شد و بچه ها براي حركت آماده 

 "جواد كجا بودي؟"شدند. وقتي برگشتم فرمانده ما پرسيد: 
اسمش " برگشت و نگاه كرد و گفت: "يكي از رفقا اومده بود با من كار داشت و االن با ماشين داره ميره."  گفتم: 

 "ابراهيم هادي"  گفتم:"چيه؟
 "اين آقا ابرام كه مي گن همينه؟!"يكدفعه با تعجب گفت: 

  "آره چطور مگه؟"گفتم:
 . " اينكه از قديمياي جنگه چطور با تو رفيق شده"همينطور كه به حركت ماشين نگاه مي كرد گفت:

 " خُب ديگه، بچه محل ماست"با غرور خاصي گفتم: 
 من هم كالس "اگه مي توني بيارش تو گردان براي بچه ها صحبت كنه"بعد از چند لحظه مكث برگشت و گفت: 

 گذاشتم و گفتم:
 ."سرش شلوغه، اما بهش مي گم ببينم چي مي شه" 

صبركن "   دفعه بعد كه براي ديدن ابراهيم به مقر اطالعات و عمليات رفتم، پس از حال و احوالپرسي و صحبت گفت: 
، بعد هم با يك تويوتا به سمت مقرگردان رفتيم. توي راه "تا محل گردان تو رو برسونم و با فرمانده شما صحبت كنم

آقا ابرام  برو از باالتر "به يك آبراه رسيديم كه هميشه هر وقت با ماشين از اونجا رد مي شديم، گير مي كرديم. گفتم: 
  "بيا، اينجا گير مي كني

 "وقتش رو ندارم، از همين جا رد مي شيم"گفت:
 . "اصالً نمي خواد بياي، تا همين جا هم دستت درد نكنه من بقيه اش رو خودم مي رم"گفتم: 
  و حركت كرد."بشين سر جات، من فرمانده شما رو مي خوام ببينم"گفت: 

چه حالي مي ده گير كنه و يه " بعد تو دلم خنديدم و گفتم: " چه جوري مي خواد از اين همه آب رد بشه!"به خودم گفتم:
. اما ابراهيم يه اهللا اكبر بلند و يه بسم اهللا گفت و با دنده يك از اونجا رد شد. به طرف مقابل "خورده حالش گرفته بشه

 كه رسيديم گفت:
 ."ما هنوز قدرت اهللا اكبر رو نمي دونيم، اگه بدونيم خيلي از مشكالت حل مي شه" 

*** 



  گردان براي عمليات جديد آمادگي الزم رو بدست آورده بود، تا اينكه موقع حركت به سمت منطقه سومار شد. سر سه 
راهي ايستاده بودم. ابراهيم گفته بود قبل از غروب آفتاب ميام پيش شما، من هم منتظرش بودم. گردان ما در حال 

 حركت بود و من مرتب به انتهاي جاده خاكي نگاه مي كردم. تا اينكه ابراهيم از دور آمد.
  بر خالف هميشه كه با شلوار كردي و بدون اسلحه مي آمد اين دفعه با لباس پلنگي يكدست و پيشاني بند و اسلحه 

 "آقا ابرام اسلحه به دست شدي؟"كالش آمد. رفتم جلو و گفتم: 
آقا ابرام ". بعد گفتم: "اطاعت از فرماندهي واجبه، منم چون فرمانده دستور داده اين طوري اومدم "  خنديد و گفت: 

 نه شما با بچه هاي خودتون حركت كن و برو، منم دنبال شما هستم و همديگر " گفت:"اجازه مي دي منم با شما بيام؟
 ."رو مي بينيم

   چند كيلومتر راه رفتيم تا اينكه در تاريكي شب به مواضع دشمن رسيديم. كمي استراحت كرديم و من كه آرپي جي 
زن بودم به همراه فرمانده خودمان تقريباً جلوتر از بقيه راه افتاديم. حالت بدي بود اصالً آرامش نداشتم. سكوت عجيبي 

در منطقه حاكم بود. ما از داخل يك شيار باريك با شيب خيلي كم به سمت نوك تپه حركت مي كرديم. در باالي تپه 
 سنگرهاي عراقي كامالً مشخص بود و من وظيفه داشتم به محض رسيدن آنها را بزنم.

 يك لحظه به اطراف نگاه كردم در دامنه تپه در هر دو طرف سنگرهائي به سمت نوك تپه كشيده شده بود انگار 
عراقي ها مي دانستند ما از اين شيار عبور مي كنيم. آب دهانم را قورت دادم و طوري راه مي رفتم كه هيچ صدايي بلند 

 نشود، بقيه هم مثل من بودند.
   نفس در سينه هاحبس شده بود. هنوز به نوك تپه نرسيده بوديم كه يك دفعه منوري باالي سر ما شليك شد. بعد هم 

از سه طرف آتش وگلوله روي ما ريختند. همه چسبيده بوديم به زمين، درست در تيررس دشمن بوديم. هر لحظه 
نارنجك و يا گلوله اي به سمت ما مي آمد و صداي ناله بچه ها را بلند مي كرد. در آن تاريكي هيچ كاري نمي توانستيم 
انجام بدهيم. دوست داشتم زمين باز مي شد و مرا در خودش مخفي مي كرد. مرگ را به چشم خود مي ديدم. در همين 

حال شخصي سينه خيز جلو آمد و پاي مرا گرفت. سرم را كمي از روي زمين بلند كردم و به عقب نگاه كردم. باورم 
 نمي شد، چهره اي كه مي ديدم، چهره نوراني ابراهيم بود.

 و بعد آرپي جي را از من گرفت و جلوتر رفت. بعد هم از جا بلند شد و فرياد زد: " جواد تويي؟"  يكدفعه گفت:
 و بعد با يه اهللا اكبر آرپي جي رو شليك كرد و سنگر "شيعه هاي اميرالمؤمنين بلند شين، دست موال پشت سر ماست"

 بقيه هم "اهللا اكبر"مقابل را كه بيشترين تيراندازي را مي كرد منهدم نمود. بچه ها همه روحيه گرفتند. من هم داد زدم 
 از جا بلند شدند و شليك كردند. تقريباً همه عراقي ها فرار كردند. چند لحظه بعد ديدم ابراهيم نوك تپه ايستاده. 

  كار تصرف تپه مهم عراقي ها خيلي سريع انجام شد و عراقي هاي زيادي اسير شدند. بقيه بچه ها هم به حركت 
بيخود نيست كه هر فرماندهي دوست "خودشان ادامه دادند. من هم با فرمانده جلو مي رفتيم. در بين راه به من گفت: 

 "داره با ابراهيم همراه باشه. عجب شجاعتي داره !
نظر عنايت موال رو ديدي؟ ديدي فقط يه اهللا اكبر احتياج بود تا دشمن "  نيمه هاي شب دوباره ابراهيم را ديدم. گفت: 

 ."فرار بكنه
*** 

  عمليات در محور ما تمام شد و بچه هاي همه گردان ها به عقب برگشتند اما بعضي از گردان ها، مجروحين و شهداي 
خودشان را جا گذاشته بودند. ابراهيم وقتي با فرمانده يكي از آن گردان ها صحبت مي كرد. داد مي زد و خيلي عصباني 

شما كه مي خواستين برگردين و نيرو و امكانات داشتين. چرا به "بود. تا حاال عصبانيت ابراهيم رو نديده بودم. مي گفت: 
 "فكر بچه هاي گردانتان نبودين چرا مجروح ها رو جا گذاشتين، چرا خوب نگشتين و...



  براي همين با مسئول محور كه از رفقاي خودش بود هماهنگ كرد و با جواد افراسيابي و چند تا از رفقا به عمق 
مواضع دشمن نفوذ كردند و تعدادي از مجروحين و شهداي باقيمانده رو طي چند شب به عقب انتقال دادند. دشمن به 

 واسطه حساسيت منطقه نتوانسته بود پاكسازي  الزم رو انجام دهد.
 هجده مجروح و نُه نفر از شهدا را از منطقه نفوذ دشمن خارج 61  ابراهيم و جواد توانستند تا شب بيست و يك آذرماه 

و به عقب منتقل كنند. حتي پيكر يك شهيد را درست از فاصله ده متري يك سنگر عراقي با شگردي خاص به عقب 
 منتقل كردند.

ديگه شهيد يا "  ابراهيم وقتي پيكرهاي شهدا رو به عقب منتقل كرد در عين خستگي خيلي خوشحال بود. مي گفت: 
 امشب چقدر چشم هاي منتظر رو خوشحال كرديم. ". بعد گفت:"مجروحي تو منطقه دشمن نبود. هر چي بود آورديم

 ."مادر هر كدوم از اين شهدا كه سر قبر بچه هاشون برن ثوابش براي ما هم هست
 "آقا ابرام يه سئوال دارم: خودت چرا دعا مي كني كه گمنام باشي ؟"  من بالفاصله از موقعيت استفاده كردم و گفتم:

من مادرم رو آماده كردم. گفتم منتظر من نباشه حتي "  انگار كه منتظر اين سئوال نبود، يه لحظه سكوت كرد و گفت: 
 ، ولي باز جوابي رو كه مي خواستم نگفت."گفتم برام دعا بكنه كه گمنام شهيد بشم

   ابراهيم بعد از اين عمليات كمي كسالت پيدا كرد و به تهران آمد و چند هفته اي تهران بود و فعاليت هاي مذهبي و 
 فرهنگي رو ادامه  داد.

 
 

 
 
 
 

                                كانال كميل
 

     علي نصراهللا،اكبرنوجوان
           حسين اهللا كرم

 
يعني چي گردانها محاصره شدن آخه عراق كه جلو نيومده اونها هم كه توي "از يكي از مسئولين اطالعات پرسيدم:    

 ."كانال سوم و دوم هستن
كانال سومي كه ما تو شناسايي ديده بوديم با اين كانال فرق داره، اين كانال و چند كانال "اون فرمانده هم جواب داد: 

فرعي ديگه رو عراق ظرف همين دو سه روز درست كرده. اين كانالها درست به موازات خط مرزي بود ولي كوچكتر و 
 بعد ادامه داد: "پر از موانع. 

 گردانهاي خط شكن براي اينكه زير آتيش دشمن نباشن رفتن داخل كانال. با روشن شدن هوا تانكهاي عراقي هم "
 ."جلو اومدن و دو طرف كانال روبستن. عراق هم همين طور داره رو سر اونها آتيش مي ريزه



مي دوني عراق شانزده نوع مانع سر راه بچه ها چيده بود . مي دوني عمق موانع "   بعد كمي مكث كرد و ادامه داد: 
 "نزديك چهار كيلومتر بوده، مي دوني منافقين تمام اطالعات اين عمليات رو به عراقي ها داده بودن.

 "حاال بايد چيكار كنيم"خيلي حالم گرفته شد ، با بغض گفتم: 
 در همين "اگه بچه ها بتونن مقاومت كنن يه مرحله ديگه از عمليات رو انجام مي ديم و اونها رو مي ياريم عقب" گفت: 

ميگه برادر "، همه ساكت شدند، بيسيم چي گفت: "از گردان هاي محاصره شده خبر اومده"حين بيسيم چي مقر گفت: 
 ."ياري با برادر افشردي دست داد

  اين خبر كوتاه يعني فرمانده گردان حنظله به شهادت رسيد. عصر همان روز هم خبر رسيد حاج حسيني و ثابت نيا، 
معاون و فرمانده گردان كميل هم به شهادت رسيدند. توي قرارگاه بچه ها همه ناراحت بودند و حال عجيبي در آنجا 

 حاكم بود.
*** 

   بيستم بهمن ماه، بچه ها آماده حمله مجدد به منطقه فكه  شدند. صبح، يكي از رفقا را ديدم كه از قرارگاه مي آمد 
 "چه خبر؟"پرسيدم:
 شارژ بيسيم داره تموم "االن بيسيم چي گردان كميل تماس گرفته بود و با حاج همت صحبت كرد و گفت:"  گفت: 

ميشه، خيلي از بچه ها شهيد شدن، براي ما دعاكنين، به امام هم سالم برسونيد و بگيد ما تا آخرين لحظه مقاومت 
 ."مي كنيم

 "وظيفه ما چيه، بايد چيكار كنيم؟"با دلي  شكسته و ناراحت گفتم:
 "توكل به خدا، برو آماده شو كه امشب مرحله بعدي عمليات آغاز مي شه."  گفت: 

غروب بود كه بچه هاي توپخانه ارتش با دقت تمام خاكريز هاي دشمن رو زير آتش گرفتند و گردان ها بار ديگر حركت 
خودشان را شروع كردند و تا نزديكي كانال كميل و حنظله پيش رفتند، تعداد كمي از بچه هاي محاصره شده توانستند 

در تاريكي شب از كانال عبور كنند و خودشان را به ما برسانند. ولي اين حمله هم ناموفق بود و به خط خودمان 
 برگشتيم. در اين حمله و با آتش خوب بچه ها بسياري از ادوات زرهي دشمن منهدم شد.

*** 
  صبح روز بيست ويكم بهمن هنوز صداي تيراندازي و شليك هاي پراكنده از داخل كانال شنيده مي شد. به خاطر همين 

مشخص بود كه بچه هاي داخل كانال هنوز مقاومت مي كنند. ولي نمي شد فهميد كه پس از چهار روز با چه امكاناتي 
 مشغول مقاومت هستند. غروب امروز پايان عمليات اعالم شد و بقيه نيروها به عقب بازگشتند.

نمي دوني چه وضعي داشتيم، آب و غذا كه نبود "  يكي از بچه هايي كه ديشب از كانال خارج شده بود را ديدم مي گفت: 
مهمات هم كه كم، اطراف كانال هم پر از انواع مين ، ما هم هر چند دقيقه تيري شليك مي كرديم تا بدونن ما هنوز 

 ."تسليم شويد"هستيم. عراقي ها هم مرتب با بلندگو اعالم مي كردن 
لحظات غروب خورشيد بسيار غمبار بود، روي بلندي رفتم و با دوربين نگاه مي كردم. انفجارهاي پراكنده هنوز در اطراف 

كانال ديده مي شد. دوست صميمي من ابراهيم آنجاست و من هيچ كاري نمي توانم انجام دهم. آن شب را كمي 
 استراحت كردم و فردا دوباره به خط بازگشتم.

*** 
   عراقي ها به روز بيست و دو بهمن خيلي حساس بودند لذا حجم آتش آنها بسيار زياد شده بود به طوري كه 

 خاكريزهاي اول ما هم از نيرو خالي شده بود و همه رفته بودند عقب. 



شايد عراق مي خواد پيشروي بكنه. اما بعيده، چون موانعي كه به وجود آورده جلوي پيش روي خودش رو "با خودم گفتم: 
 ."هم مي گيره

عصر بود كه حجم آتش كم شد، با دوربين به نقطه اي رفتم كه ديد بهتري روي كانال داشته باشه. آنچه مي ديدم 
باوركردني  نبود. از محل كانال سوم فقط دود بلند مي شد و مرتب صداي انفجار مي آمد. سريع رفتم پيش بچه هاي 

، اونها هم آمدند و با دوربين مشاهده كردند. فقط "عراق داره كار كانال رو يه سره مي كنه"اطالعات  عمليات و گفتم: 
 آتش و دود بود كه ديده مي شد.

  اما من هنوز اميد داشتم. با خودم گفتم :ابراهيم شرايط بسيار بدتر از اين را هم سپري كرده . اما وقتي به ياد 
 حرفهايش قبل ازشروع عمليات افتادم دلم لرزيد. 

   بچه هاي اطالعات به سمت سنگرشان رفتند و من دوباره با دوربين نگاه مي كردم. نزديك غروب بود. احساس كردم 
از دور چيزي پيداست و در حال حركت است. با دقت بيشتري نگاه كردم. كامالً مشخص بود. سه نفر در حال دويدن به 
سمت ما بودند. در راه مرتب زمين مي خوردند و بلند مي شدند. آنها زخمي و خسته بودند و معلوم بود كه از همان محل 
كانال مي آيند. فرياد زدم و بچه ها را صدا كردم. با آنها رفتيم روي بلندي و از دور مشاهده مي كرديم. به بچه هاي ديگه 

 هم گفتم تيراندازي نكنين. ميان سرخي غروب، باالخره آن سه نفر به خاكريز ما رسيدند.
 به محض رسيدن به سمت آنها دويديم و پرسيديم: از كجا مي آئيد؟ حال حرف زدن نداشتند يكي از آنها آب خواست. 
سريع قمقمه را به او دادم. يكي ديگر از شدت ضعف و گرسنگي بدنش مي لرزيد. ديگري تمام بدنش غرق خون بود. 

 "از بچه هاي كميل هستيم"كمي كه به حال آمدند گفتند: 
  "بقيه بچه ها چي شدن؟"با اضطراب پرسيدم: 

 . "فكر نمي كنم كسي غير از ما زنده باشه"در حالي كه سرش را به سختي باال مي آورد گفت: 
  "اين پنج روز، چه جوري مقاومت  كردين؟"هول شده بودم. دوباره و با تعجب پرسيدم:

ما كه اين دو روزه زير جنازه ها مخفي شده "حال حرف زدن نداشت. مقداري مكث كرد و دهانش كه خالي شد گفت: 
  دوباره نفسي تازه كرد و با آرامي گفت:"بوديم اما يكي بود كه اين پنج روز كانال رو سر پا نگه داشته بود

، يكي ديگر از آن "عجب آدمي بود! يه طرف آرپي جي مي زد يه طرف با تيربار شليك مي كرد. عجب قدرتي داشت"  
همه شهدا رو ته كانال كنار هم مي چيد. آذوقه و آب رو پخش مي كرد، به مجروح ها "سه نفر پريد تو حرفش و گفت: 

 . "مي رسيد. اصالً اين پسر خستگي نداشت
 "مگه فرماند ها و معاونهاي دو تا گردان شهيد نشدن؟ پس از كي داري حرف مي زني؟"  گفتم: 
 "يه جووني بود كه نمي شناختمش، موهاش كوتاه بود و يه شلور كُردي پاش بود"   گفت: 

روز اول هم يه چفيه عربي دور گردنش بود، چه صداي قشنگي هم داشت. برا ما مداحي مي كرد و " يكي ديگه گفت: 
  "روحيه مي داد

   داشت روح از بدنم جدا مي شد. سرم داغ شده بود. آب دهانم رو قورت دادم. اينها مشخصات ابراهيم بود. با نگراني 
 "آقا ابرام رو مي گي درسته؟ االن كجاس؟"نشستم و دستاش رو گرفتم و گفتم: 

 "آره انگار، يكي دو تا از بچه ها آقا ابراهيم صداش مي كردن" گفت: 
 "االن كجاست؟" دوباره با صداي بلند پرسيدم: 

تا آخرين لحظه كه عراق آتيش رو سر بچه ها مي ريخت زنده بود. بعد به ما گفت: عراق "يكي ديگر از اونها گفت: 
نيروهاش رو برده عقب حتما مي خواد كانال رو زير و رو كنه شما هم اگه حال دارين تا اين اطراف خلوته بلند شيد بريد 



من ديدم كه زدنش، با همون ".يكي ديگه گفت: "عقب، خودش هم رفت كه به مجروح ها برسه و ما اومديم عقب
 . "انفجارهاي اول افتاد روي زمين

  بي اختيار بدنم سست شد. اشك از چشمانم جاري شد. شانه هايم مرتب تكان مي خورد. ديگه نمي تونستم خودم رو 
كنترل كنم. سرم را روي خاك گذاشتم و گريه مي كردم. تمام خاطراتي كه با ابراهيم داشتم در ذهنم مرور شد. از گود 

 زورخانه تا گيالن غرب و...
   بوي شديد باروت و صداهاي انفجار همه با هم آميخته شده بود. رفتم لب خاكريز و مي خواستم به سمت كانال 

چكار مي كني؟ با رفتن تو كه ابراهيم برنمي گرده. نگاه كن چه "حركت كنم. يكي از بچه ها جلوي من ايستاد و گفت:
 . "آتيشي دارن مي ريزن

  آن شب همه ما را از فكه به عقب منتقل كردن. همه بچه ها حال و روز مرا داشتن. خيلي ها رفقايشان را جا گذاشته 
 بودن. وقتي وارد دوكوهه شديم صداي حاج صادق آهنگران در حال پخش بود كه مي گفت:

 اي  از  سفر برگشتگان                 كو شهيدانتان،كو شهيدانتان
صداي گريه بچه ها بيشتر شد. خبر شهادت و مفقود شدن ابراهيم خيلي سريع بين بچه ها پخش شد. يكي از رزمنده ها 

همه داغدار ابراهيم هستيم. به خدا اگر پسرم شهيد مي شد. اينقدر "كه همراه پسرش در جبهه بود پيش من آمد و گفت: 
. روز بعد همه بچه هاي لشگر را به مرخصي "ناراحت نمي شدم . هيچكس نمي دونه كه ابراهيم چه انسان بزرگي بود

فرستادند. ما هم آمديم تهران، ولي هيچكس جرأت ندارد خبر شهادت ابراهيم را اعالم كند. اما زمزمه مفقود شدنش 
 همه جا پيچيده.

 

 
 
 
 
 
 

        
                                اسارت 

  
  مصطفي تقوائي،محمد حسام

 
  

    از خبر مفقود شدن ابراهيم يك هفته گذشته. قبل از ظهر آمدم جلوي مسجد، جعفر جنگروي هم آنجا بود. خيلي به 
هم ريخته بود. هيچكس اين خبر را باور نمي كرد، امير هم آمد و داشتيم در مورد ابراهيم صحبت مي كرديم كه يكدفعه 

 "بچه ها شما كسي رو به اسم ابراهيم هادي مي شناسين؟"محمد آقا تراشكار آمد پيش ما و بي خبر از همه جا گفت: 



چي شده؟! چه "يكدفعه همه ما ساكت شديم با تعجب به همديگر نگاه كرديم و آمديم جلوي محمدآقا و گفتيم: 
 "مي گي؟!

هيچي بابا ، برادر خانم من چند ماهه كه مفقود شده و من هر شب ساعت دوازده "   بنده خدا خيلي هول شد و گفت: 
راديو بغداد رو گوش مي كنم، ببينم اسم اسيرها رو كه پخش مي كنه اسم اون رو مي گه يا نه! ديشب هم داشتم گوش 

مي كردم كه يك دفعه مجري راديو عراق كه فارسي حرف مي زد برنامه اش رو قطع كرد و موزيك پخش كرد و بعد هم 
با خوشحالي اعالم كرد كه در اين عمليات ابراهيم هادي از فرماندهان ايراني در جبهه غرب، به اسارت نيروهاي ما 

 ."درآمده
   داشتيم بال درمي آورديم از اينكه ابراهيم زنده است خيلي خوشحال شديم. نمي دانستيم چه كنيم. دست و پايمان را گم 

كرده بوديم. سريع رفتيم سراغ بچه هاي ديگر، حاج علي صادقي با صليب سرخ نامه  نگاري كرد. رضا هوريار هم رفت 
 خانه آقا ابراهيم و به برادرش خبر اسارت رو اعالم كرد. همه بچه ها از زنده بودن ابراهيم خوشحال شده بودند.

*** 
من ابراهيم هادي پانزده ساله اعزامي "    مدتي بعد از طريق صليب سرخ جواب نامه رسيد. در جواب نامه آمده بود كه: 

 ."از نجف آباد اصفهان هستم و شما هم مثل عراقي ها مرا با يكي از فرماندهان غرب كشور اشتباه گرفته ايد
هر چند جواب نامه آمد ولي بسياري از رفقا تا هنگام آزادي اسرا منتظر بازگشت ابراهيم بودند. بچه ها در هيئت هر وقت 

 اسم ابراهيم مي آمد روضه حضرت زهرا (س) مي خواندند و صداي گريه ها بلند مي شد.
 
 
 
 
 
 

             سالم بر ابراهيم
 
 

   وقتي تصميم گرفتيم كاري در مورد آقا ابراهيم انجام دهيم تمام تالش خودمان را انجام داديم تا با كمك خدا بهترين 
كار انجام گيرد. هرچند كه مي دانيم اين مجموعه قطره اي از درياي كماالت وبزرگواري هاي آقا ابراهيم را نيز ترسيم 
نكرده. اما در ابتدا از خدا تشكر كردم كه مرا با اين بنده پاك وخالص خودش آشنا نمود . وهمچنين خدا را شاكرم كه 

 مرا براي اين كار انتخاب نمود . من در اين مدت تغييرات عجيبي را در زندگي خودم حس مي كردم.
  بعد از نزديك به دو سال تالش و شصت مصاحبه و چندين سفر كاري وچندين بار تنظيم متن، دوست داشتم نام 
مناسبي كه با روحيات ابراهيم هماهنگ باشد براي كتاب پيدا كنم. اول اسم آن را معجزه اذان انتخاب كردم. بعد از 

 "چه نامي را براي اين مجموعه پيشنهاد مي كنيد"مدتي حاج حسين را ديدم وگفتم: 
 .  " چون بسياري از بچه هاي جنگ ابراهيم را به اذان هايش مي شناختند ، به آن اذان هاي عجيبش"اذان"  ايشان گفتند : 

 ."عارف پهلوان"يكي ديگر از بچه هاي جنگ جمله شهيد ابراهيم حسامي را گفت: شهيد حسامي به ابراهيم مي گفت:



  شب بود كه داشتم به اين موضوعات فكر مي كردم. قرآني كنار ميز بود كه توجهم به آن جلب شد. قرآن را برداشتم و 
خدايا، اين كار براي بنده صالح و گمنام تو بوده و مي خواهم در مورد نام اين مجموعه نظر قرآن را جويا "در دلم گفتم: 

 . "شوم
تا اينجاي كار همه اش لطف تو بوده، من نه ابراهيم را ديده بودم نه سن وسالم مي خورد كه به جبهه "  بعد ادامه دادم: 

بروم. اما همه گونه محبت خود را شامل ما كردي تا اين مجموعه تهيه شد. خدايا من نه استخاره بلد هستم نه مي توانم 
. بعد بسم اهللا گفتم و سوره حمد را خواندم. قرآن را باز كردم. آن را روي ميز "مفهوم آيات را درست برداشت كنم

گذاشتم، صفحه اي كه باز شده بود را با دقت نگاه كردم. با ديدن آيات باالي صفحه مو بر بدنم راست شد. بي اختيار 
  به بعد سوره صافات جلوه گري  مي كرد كه مي فرمايد:109اشك در چشمانم حلقه زد. در باالي صفحه آيات 

 سالم بر ابراهيم     
    اينگونه نيكوكاران را جزا مي دهيم         

 به درستي كه او از بندگان مؤمن ما بود
جانباز سرافراز ماشاءاهللا عزيزي از معلمين با اخالص وباتقواي گيالن غرب بود كه از روز آغاز جنگ تا روز پاياني جنگ 

 شجاعانه در جبهه ها و همه عمليات هاحضور داشت و پس از آن درسانحه رانندگي به ياران شهيدش پيوست.
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