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به جای مقدمه
دوران دفاع مقدس پر افتخارترين برهه از تاريخ معاصر ايران اسالمي است؛ الگويی 
به ياد ماندني از حیات طیبه انقالب اسالمي توأم با خلق صحنه هاي بسیار زيبايي از 
رشادت ها و از جان گذشتگي هاي آحاد ملت ايران در راه مبارزه با طاغوت هاي زمان و تحقق 
آرمان هاي بلند يک ملت ظلم ستیز؛ اين گونه بود كه هشت سال دفاع مقدس سر بلندي اين 
مردم شريف در پیشگاه تاريخ و ذلت ابر قدرت هاي شرق و غرب را به ارمغان آورد و در 
بزرگ ترين آوردگاه تاريخي ايران زمین، نه تنها وجبي از خاک عزيز ايران اسالمی از دست 

نرفت، بلکه جهانیان را مات و مبهوت عظمت و بزرگي خود نموديم.
در اين میان نقش دانشجويان مجاهد و دالور ستودني و مثال زدني است ، آنان كه با 
حضور در جبهه ی علم و دانش بنا داشتند فردايي روشن را براي میهن خود رقم بزنند، با 
آغازحمله ی جنود شیطان، جبهه اي مهم را پیش روي خود ديدند و براي دفاع از انقالب 
اسالمي و ايران اسالمي رخت جهاد بر تن كرده و دوشادوش و پیشاپیش ديگر مجاهدان 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل افتخار آفريدند. حضور قشر فاخر دانشجو در جبهه هاي نبرد 
حق علیه باطل جلوه ی بديع از سیر الي اهلل جوانان خداجوي اين سرزمین بود و دانشجويان 
را در شمار نقش آفرينان مهم و اصلي جهاد قرار داد تا جايي كه بسیاري از تأثیرگذاران و 

فرماندهان جبهه توحید از میان ايشان انتخاب شدند...
اين افتخاری بس بزرگ و جهادی بس عظیم بود كه به حق شهدای گرانقدر آن را نیز 

بايد شهیدان سرآمد عرصه علم و ايثار به حساب آورد...
به نّیت پاسداشت رشادت و عزتی كه اين سرآمدان از خود به يادگار نهادند، مجموعه ی 
حاضر به زيور طبع آراسته شده و در قالب كنگره ی ملی شهدای دانشجو با همت و حمايت 

سازمان بسیج و دستگاه های دانشگاهی تألیف و تدوين گرديده است.

سازمان بسیج دانشجویی و سایر دستگاه ها
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1
مأمورين با توهین و تشر متهم را از پله ها پايین بردند. روی پله ها گرد و خاک و 
آشغال تلنبار شده بود. انگار ماه ها روی نظافت را به خود نديده بود. در طبقه ی زيرزمین 
دست و چشمان متهم را باز كردند، سپس او را به داخل سلول هل دادند و بغل  ديوار 
گچ و خاكی و سیاه و د وده گرفته نشاند ند. متهم با پشت دست دور چشمانش را مالید 
و به دوروبرش نگاه كرد. سلولی سه متری  تاريک و كثیف و نمور كه در سوراخ  و 
سنبه هايش جا نوران ريز و درشت درهم می لولید ند و بوی مشمئز كننده از آن به مشام 
می رسید. چند سلول ديگر به رديف در زيرزمین قرار داشتند. مأمورين در را از پشت 
بستند و به قدم زدن در طول راهرو پرداختند. ديری نگذشت كه مأمور بازجو با قدی 
بلند و هیکلی درشت و سینه ی فراخ و تخت از پله ها پايین آمد. مأمورين با د يد ن او به 
هم نگاه كردند. يکی از آن ها به نام فیروز به رفیقش گفت »احد! افی ديوانه اومد، د مار 
از روزگار اين پسره درمی آره.« همین كه مأمور نزد يک آن ها رسید، احترام غّرايی به 
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 جای آوردند و جلوی سلول ها خبردار ايستادند. مأمور بازجو كیفش را به يکی از آن ها 
داد و از داخل میله ها به متهم نگاه كرد. همین  كه نگاهش به متهم افتاد، رو كرد به 
مأمورين و با لحنی تمسخر آمیزگفت »اينه كه می گن اوضاع شهر رو به هم ريخته؟« 
با صدای بلند خنديد. احد گفت »بله قربان! خودشه! هر روز شاگردان مدرسه رو برای 
تظاهرات به خیابونا می كشونه. ديروز هم جرثقیل آورده بودند، می خواستند مجسمه ی 
اعلیحضرت رو پايین بکشن. ولی خوب ما به موقع رسیديم، همه را دستگیر كرديم . 
البته چند نفر فرار كردند، ولی خوب آن ها رو هم شناسايی كرده ايم. امروز فردا همه 
رو دستگیر می كنیم.« به مأمور باز جو نگاه كرد . همچنان خبر دار ايستاد. مأمور بازجو 

به متهم خیره شده بود.
ـ اين كه خیلی بچه ست. فکر می كرد م با يه آدم قلچماق گردن كلفت طرفیم. اين 

بچه زير بازجويی من دوام نمی آره.
فیروز پا  چسباند و سرش را باال گرفت و گفت » قربان به  سن و سال اينا نگاه نکن 
از اون خرابکارای كله شق و رام نشد نی هستند. اينا خیلی از خود راضی اند از هیچ 
چیزم نمی ترسن كتک و زندان اينا رو رام نمی كنه!« مأمور بازجو در حالی كه به 
سراپای متهم نگاه می كرد با غرور گفت » همچی رامش می كنم كه از كرده ی خود 
پشیمون بشه. بیارينش باال. با اين بوی تهوع آور كه  نمی تو نم اين جا ازش بازجويی 
كنم .« از پله ها باال رفت. مأمورين متهم را به اتاق  طبقه ی  باال كه تمیز و مرتب بود، 
بردند. مأمور بازجو پشت میزی بزرگ نشسته بود و مقداری پرونده و چند نوار كاست 
روی میزش به چشم می خورد. مأمورين دست ها و چشمان متهم را باز كردند و او را 
بغل ديوار نشاندند و خود شان هم شق  و  رق در طرفین متهم ايستاد ند. مأمور بازجو 
زيرچشمی به متهم نگاه كرد. از جاش بلند شد. به طرف متهم رفت. سرا پای متهم را 
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ورانداز كرد. رو د ر رويش ايستاد. به داخل موهای سیاه و پرپشتش چنگ زد و محکم 
سر ش را به ديوار كوبید  و خشک و خشن گفت »می خواستی مجسمه ی اعلیحضرت 
رو پايین بکشی آره؟ بچه های مدرسه رو وادار می كنی كه به خیابو نا بیان و تظاهرات 
كنند؟ به جای درس خوندن به تظاهرات می ری و اعالمیه های خمینی رو پخش 
می كنی؟!« متهم دست مأمور را پس زد و ساكت ايستاد. مأمور بازجو با نوک كفش 
ضربه ی محکم به ساق پای متهم زد، طوری كه متهم تعا دلش را از دست داد، ولی 
نیفتاد. همچنان سرپا ايستاد. د ردی جانکاه به تمامی سلول های بدنش افتاد. كمی به 
خود پیچید، اما  سعی كرد بر  خود مسلط شود. مأمور بازجو سیگاری را روشن كرد و 
چند پک پی درپی به  سیگارش زد و با صدای بلند خنديد، طوری كه دندان هايش 
نمايان شدند. سپس با همان لحن خشن گفت »شنیده ام ادای قهرمان ها رو درمی آری 
و حرف نمی زنی. ببینم بچه اسمت چیه؟« متهم بی آن كه به مأمور نگاه كند، گفت 
»رحیم غروبی .« مأمور دوباره با نوک كفش ضربه ای به ساق پای رحیم زد و به قدم 
زدن پرداخت، در حالی كه با ولع تمام به سیگارش پک های پی در پی می زد، گفت 
»بگو ببینم رفقات كی ها هستن؟ اين اعالمیه ها رو از كجا آورده ای؟« رحیم با تنفر و 
انزجار به مأمور نگاه كرد. از شدت خشم دندان هايش را روی هم فشرد و  با خود گفت 
»كاش می تونستم گردنشو بزنم و خونش رو بمکم.« بعد بالحنی بی اعتنايی گفت 
»من قباًل هم گفتم، اعالمیه ها رو از تو خیابون پیدا كردم . رفقايم هم زيا د ند؛ سی 
چهل نفر از هم كالسی هام و...« مأمور بازجو پريد توی صحبت متهم، چنان كه 
عادتش بود، با فحش و ناسزا فرياد زد »خفه شو كر...« سپس به طرف رحیم رفت و 
خشمگینانه با مشت و لگد به جانش افتاد. با كلمات توهین آمیز به شخصیت های 
دينی، در حالی كه به شدت عصبانی شده بود و رگ های گردنش متورم شده بودند و 
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چشمانش از حدقه زده بودند بیرون، با صدای گرفته و لرزان و حرف های ركیک گفت 
»از تو گنده تر، اين جا زبان باز كردند و به  ... خوردن افتاد ند. تو كه ديگه رقمی نیستی 
بزمچه ! به من می گن افی ديوانه. زبان پرنده ها رو باز می كنم! تا به حال اسم افی 
ديوانه به گوِشت خورده؟ باليی به سرت بیارم كه اسمتو فراموش كنی. يادت باشه 
بچه! اينا تازه مقدمه ی بازجويی است. بازجويی های اصلی رو هنوز ند يد ی.« با دستمال 
عرق پیشانی و دور گردنش را پاک كرد و با همان لحن عصبانی گفت »البد اين 
نوارهای سخنرانی خمینی رو هم در خیابون پیدا كردی. خوب داستانی برای خودتون 
درست می كنید، ولی كور خوندی! نمی تونی با اين دروغ ها خودتو خالص كنی. خب 
اون ارا ذ ل و او باشايی كه با تو می خواستند مجسمه ی اعلیحضرت را پايین بکشن 
كی ها بودند؟ جرثقیل رو از كجا آورده بودين؟ اين بمب های دستی رو چطوری 
می ساختین؟ چه كسی نحوه ی ساختن اونا رو به شما ياد داده بود؟ البته تعدادی از 
رفقات دستگیر شده اند، بقیه هم به زودی د ستگیر می شن.« رودرروی رحیم ايستاد. 
سر و صورت رحیم خونی شده بود. از د ماغش خون می چکید. مأمور بازجو دوباره 
سیگاری را روشن كرد و با صدای بلند خند يد و به رحیم نزديک شد و به سر و صورت 
خونین رحیم نگاه كرد. با خشم پیشانی اش را به پیشانی رحیم نزديک كرد و چشم در 
چشم رحیم دوخت. با خنده ی موذيانه گفت » چطوری قهرمان اسالم؟ بد جوری درهم 
ريخته ای! فکر نمی كنم طاقت بازجويی بعدی رو داشته باشی!« صدای خنده اش 
بلندتر شد. رحیم چند بار عق زد و باال آورد. احد با خنده خطاب به رحیم گفت »اين 
اول كاره، كجاشو ديدی!« مجدد خبر دار ايستاد. رحیم باال آورد. مقداری از استفراغش 
روی لباس های مأمور بازجو پخش شد. مأمورين به دو به طرف بازجو رفتند و با مشت 
و لگد به جان رحیم افتادند، سپس با هرچه كه دم دستشان بود، مشغول پاک كردن 
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لباس  مأمور بازجو شدند. رحیم تعادلش را از دست داد و نتوانست سرپا بايستد. روی 
زمین نشست. حالش به هم خورد. فیروز خطاب به بازجو گفت »قربان! يقین دارم اين 
خرابکار عمداً روی لباس های شما استفراغ كرده. اينا رو من می شناسم. يه جونورايی 
هستن كه انگار از پیش خدا اومده ند . نبايد به اينا رحم كرد. اينا همه رو كافر و بی دين 
می دونن. فقط خودشونو مسلمان می دونن. به خون مأمورين هم تشنه  ن.« احد 
عصبانی گفت » بايد همون جا به حسابشون می رسید يم و همه را به رگبار می بستیم. 
هرچه اينا رو زندانی و شکنجه كنن، جری تر می شن. اينا خائن و خرابکارن. خائن كه 
شاخ و دم نداره .« مأمور شکنجه كه سعی می كرد اين كار رحیم را كم اهمیت جلوه 
دهد، گفت » ناراحت نشین. حسابشونو می رسم. خوشبختانه دستور جديد اومده كه 
مانند مأمورين تهران با خرابکاران برخورد كنیم. ما كه با كسی شوخی نداريم.« رحیم 
با گوشه های پیراهنش خون سر و صورتش را پاک كرد. از جاش بلند شد و سرپا 
ايستا د به بازجو و مأمورين نگاه كرد و با لحنی ناله وار گفت »روزی از اين كارتون 
پشیمون می شین. امروز كه 16 دی 57 است، اين حرفم رو به خاطر بسپاريد. شما اگه 
من و هزاران افراد مثل منو بکشین كه البته به راحتی هم دارين می كشین، ولی باز 
را  مردم خوی شما  بدين. همه ی  ادامه  ننگین خود  اين حکومت  به  نمی تونین 
می شناسن. يه روزی به حسابتون می  رسن. البته راه توبه بازه. هنوز می تونین توبه 
كنین و به آغوش مردم برگردين.« فیروز جلو آمد و دستش را مشت كرد و می خواست 
كه رحیم را بزند، ولی مأمور بازجو مانع شد و گفت » ولش كن فیروز! بذار هرچه 
می خواد، بگه، تا ما بهتر و بیش  تر به ماهیت پلید و خیانتکارش پی ببريم و او را 
بشناسیم . بعداً بتونیم حسابی از خجالتش دربیايیم. مطمئن باش كه اين زبان درازی هايش 
رو فراموش نمی كنم.« فیروز كه خیلی عصبانی و ناراحت شده بود، گفت »قربان با 



از ارس تا اروند14

اينا نمی شه بحث كرد. اينا فقط زبان زور و كتک رو می فهمن تا نفسشون دربیاد، 
همین غلط ها رو می كنن. اون آخونده يادته قربان ؟ داشت می مرد،  ولی باز ما رو تهديد 
می كرد و می گفت: مردم حسابتونو می رسن. از اين كار تون پشیمون می شین. اينا 
همیشه از اين غلطا می كنن. عجب جانورايی اند! هیچ ترسی هم ندارن!« احد كمی 
جلو آمد و گفت »اگه جناب سروان اجازه بدهند، همچی حالشو می گیريم كه ديگه نه 
نفسی داشته باشه و نه زبانی كه اين غلط ها رو بکنه. احمق به ما می گه توبه كنین. 
ما رو از مردم می ترسونه؟ چه غلط های زيادی!« مأمور با زجو كه از اين حرف و 
حركات رحیم يکه خورده بود، سعی كرد پیش مأموران خود را خونسرد نشان دهد. 
پس كمی جلوتر آمد، با مشت ضربه ی محکم  به شکم رحیم زد. رحیم به خود پیچید 
و مجدد روی زمین  افتاد. فیروز خنديد و گفت » حاال اين شد يه چیزی. نبايد بذاريم 
نفس اينا باال بیاد و زبانشون باز بشه. هیچ كس حريف زبان اينا نیست.« مأمور بازجو 
به سیگارش پکی زد و دودش را به هوا رها كرد و مجدد جلو آمد و چند لگد محکم 
به شکم و پهلوی رحیم زد و گفت »فعاًل ببريد سلول انفرادی تا درباره اش با جناب 
سرهنگ صحبت كنم. بايد بفرستیم مركز استان .« هرچند ساواک و مأمورين نظامی 
مردم را دستگیر و برخی را تا حد مرگ شکنجه می كردند، ولی مردم همچنان علیه 
رژيم پهلوی تظاهرات می كردند و شعار می دادند و اعالمیه های امام خمینی)ره( را 
پخش می كردند. در شهر ستان كوچکی مثل خوی خبر ها خیلی زود پخش می شد. 
همین كه علما ی خوی از جمله حجت االسالم قراچه  ای و فاضلی اعالمیه ای می دادند 
و مردم را برای روز معینی دعوت به راهپیمايی می كردند، همه از اين اعالمیه های 
علما باخبر می شدند و در نقاط مختلف شهر دست به تظاهرات می زدند. تظاهرات 
مردم علیه رژيم پهلوی در سرتاسر كشور به اوج خود رسیده بود. شاه برای نجات خود 
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دست به هر كاری می زد. مرتب نخست وزير عوض می كرد و دست به دامن مخالفین 
سابق خود شده بود تا سمت نخست وزيری را قبول كنند و كابینه را تشکیل دهند. 
ولی سران جبهه ی ملی از جمله  دكتر سنجابی و دكتر صد يق و سايرين جرأت چنین 
كاری را نداشتند. آن ها به  خوبی می دانستند كه ديگر كار استبداد و خودكامی شاه به 
سر آمده . شاه چند نفر از سران حکومت از جمله هويدا، نخست وزير سیزده ساله ی 
سابق و تیمسار نصیری، رئیس ساواک و چند نفر ديگر از نزديکان خود را دستگیر و 
زندانی كرد تا آن ها را  سپر بالی خود قرار دهد، ولی بی فايده بود. برای همه چیز ديگر 
دير شده بود. رحیم در آن موقعیت حساس لحظه ای آرام و قرار نداشت. با وجودی كه 
فقط هفده سال داشت و محصل  بود، ولی با كوشش و فعالیت شبانه روزی خود همه 
را به تعجب وا داشته بود. مردم از فعالیت و كار و كوشش و شجاعت او مثال می زدند. 
در آذر بايجان مخصوصاً خوی كه منطقه ی سرد و كوهستانی است، از اول مهر تا 
اواخر اسفند ماه هوا سرد  و شب های طوالنی شروع می شوند. مردم در قهوه خانه ها 
می نشینند، چای می خورند، قلیان می كشند و عاشیقله رها  ساز می زنند و آوازهای 
حماسی می خوانند. موقعی كه مردم پول چای را پرداخت می  كنند، مبلغی هم داخل 
ظرفی كه مخصوص عاشیقله ر ها ست می اندازند. البته عاشیقله رها برای پول آواز 
نمی خوانند. آن ها واقعا ً شیفته و شیدای شعر و آواز و هنر هستند. آن ها از عشق پاک 
و جوانمردی و گذشت و شجاعت و سخاوت می گويند و آواز می خوانند. كوراوغلی 
كرم و اصال و قصه های ديگر آذری ها را می خوانند و مجلس را از آواز و شعر و 

حکايت های شیرين خود به اوج شادی و سرور می رسانند.
در آن زمان مردم نیمه عزادار بودند. همه ی صحبت و فکر و ذكر مردم تظاهرات 
و راهپیمايی علیه رژيم بود. در قهوه خانه ها به جای گوش دادن به آواز عاشیقله رها 
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درباره ی تظاهرات صحبت می كردند. رحیم غروبی نقل زبان مجلسیان قهوه خانه ها 
شده بود.

ـ اگه چهار نفر مثل پسر زينال در خوی همت و غیرت به خرج بدهند، ساواک كه 
چیزی نیست، شهربانی و گردان ضربت سردشت را هم از پای درمی  آوريم. اين پسر 
زينال اعجوبه است. عالوه بر شهامت و شجاعتی كه داره، در سخاوت و جوانمردی 
بی نظیر است. باور می كنین كه از دخل پدرش پول بر می داره و به نیازمندان كمک 
می كنه . مردم خوی بايد به  وجود چنین جوان هايی افتخار كنن.  شیخ جابر فاضلی 
در منبر از رحیم غروبی تعريف می كرد.  كسی كه به افی ديوانه بگه بیا و توبه كن، 

نمی تونی از قهر مردم نجات پیدا كنی، واقعاً يه قهرمانه!
ساواک عده ای از مردم روستاهای اطراف خوی را اجیر كرده بود تا با تراكتور و 
وسايل ديگر به خوی بیايند و در خیابان های خوی راه بیفتند و به پشتیبانی از دولت 
میتینگ بدهند و عکس شاه را به  دست بگیرند با شعار زنده باد شاه در شهر جوالن 
بدهند و به گروه هايی كه در برخی از  مساجد زير نظر علما جمع می شدند، حمله كنند. 
چند نفر از مأمورين ساواک هم با پوشیدن لباس روستايیان، بیل و كلنگ و چماق 
برداشتند. آماده ی حمله به مراكز تجمع انقالبیون شد ند. قبل از آن كه آن ها بتوانند 
نقشه ی ساواک را اجرا كنند، به دستور حجت االسالم فاضلی، رحیم با يک طلبه به نام 
محمود عبادی كه اهل   يکی از همان روستا ها بود، مخفیانه به روستا ها رفتند. با مردم 
روستاها صحبت كردند و آن ها را از انجام اين كار منع كردند. روستايیان ساده لوح كه 
گول ساواک را خورده و آماده ی حمله به خوی شده بودند، پشیمان شد ند و از انجام 
اين كار خود داری كردند، ولی چند نفر از روستاهای ديگر با برنامه ريزی ساواک، سوار 
بر تراكتور شدند. برخی عکس بزرگ شاه و برخی هم چوب و چماق و بیل را در دست 
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گرفتند و وارد شهر شدند و عکس شاه را روی در و ديوار چند خانه  و مغازه های شهر 
زدند و با صدای بلند شعارهای ضدانقالب و زنده باد شاه سر دادند و قصد حمله به 
برخی از مراكز تجمع انقالبیون را داشتند. ولی قبل از آن كه بتوانند كاری كنند، توسط 
مردم خوی سر كوب و تعدادی از آن ها كه دو نفرشان ساواكی بودند، راهی بیمارستان 
شد ند. اين طرح ساواک هم بی نتیجه ماند. رحیم بعد از اين مأموريت موفقیت آمیز به 
كمک دوستان و جوانان انقالبی به شناسايی مأموران ساواک پرداختند، كه عده ای 
از آن ها از شهرهای ديگر آمده بودند. چند نفر مربی آموزش كنترل اغتشاشات و دو 
گروهان از نیروهای زبده ی گردان ضربت سردشت با هماهنگی شهر بانی خوی به 
منظور سركوبی انقالبیون و قلع و قمع آن ها وارد خوی شدند. حجت االسالم قراچه ای 
در خانه ی يکی از بستگانش می رفت تا ديروقت آن جا می ماند و با انقالبیون صحبت 
می كرد، چون خانه ی خودش زير نظر بود. شهر بانی و ساواک و مأمورين ويژه با آن 
طرح هايشان  نتوانستند كاری از پیش ببرند. گروه رحیم همه ی كارهای نیروهای 
مستقر در خوی را زير نظر داشتند. در فرصت های مناسب چگونگی اوضاع شهر را 
شخصاً به اطالع شیخ جابر فاضلی و قراچه ای می رساندند. حجت االسالم قراچه ای تا 
دير وقت در مسجد می ماند. رحیم با احتیاط خود را به قراچه ای رساند. با دست پاچگی 
گفت »آقا! خبر های زيادی دارم. می تونم به عرض برسونم؟« حجت االسالم قراچه ای 
 آرام و متین گفت »بگو پسرم. چی شده؟ خبر های تازه چه  داری؟« رحیم در حالی 
كه مرتب به دور و برش نگاه می كرد و از شدت هیجان دست هايش می لرزيد، گفت 
»آقا چند نفر از تهران آمده اند كه به پاسبان های شهر بانی آموزش بدهند كه چگونه 
مردم را سر كوب كنند. دو گروهان هم از گردان ضربت سردشت وارد خوی شده اند 
تا به كمک شهر بانی خوی مردم را قلع و قمع كنند. آن ها از كماندوهای دوره ديده 
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و ورزيده هستند. می گويند به كسی هم رحم نمی كنند. البته ما كار خود را می كنیم و 
ترس و واهمه ای از آن ها نداريم. فقط خواستم شما در جريان باشید.« حجت االسالم 
قراچه ای به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه سکوت با لحنی قاطع و محکم گفت 
»از فردا تظاهرات را بیش  تر می كنیم. به بقیه بگو  كه در چهار نقطه  ی شهر تظاهرات 
را شروع می كنیم. صبح از ساعت 8 تا 12، بعد  از ظهر هم از ساعت 2 تا 6 در مسجد 
حاج با با و سید الشهدا و مسجد شیخ نماز می خوانیم و مختصر ناهار را هم در مسجد 
می خوريم. همین اآلن از قول من به حاج بايرام و حاج نوری بیگ بگو كه كار های 
فردا رو رو به راه و برنامه ريزی كنند.« رحیم شادمانه از مسجد بیرون رفت و پیغام 
حجت االسالم قراچه ای را به سر دسته ی راهپیمايان و مسئوالن تداركات رساند. دو نفر 
پاسبان شهربانی محرما نه و با احتیاط تمام با انقالبیون همکاری می كردند، كه رحیم و 
دوستانش هم از اين  كار مأمورين شهر بانی اطالع نداشتند.   يک روز به رحیم خبر دادند 
كه تعدادی از مأمورين گردان ضربت سردشت به اتفاق مأمورين شهربانی قصد دارند 
بعد از نماز مغرب و عشا به مسجد حاج با با حمله كنند و امام جمعه ی مسجد قراچه ای 
با افراد داخل مسجد را دستگیر كنند. رحیم فوری خود را به منزل حجت االسالم 
قراچه ای رساند و با هیجان و التهاب گفت »حاج آقا خواهش می كنم امشب نماز 
مغرب و عشا رو در جايی غیر از مسجد حاج با با برگزار كنید. خبر هايی به ما رسیده كه 
مأمورين گردان ضربت با مأمورين شهر بانی می خوان به مسجد حمله كنن و شما رو 
با عده ای از نماز گزاران دستگیر كنن.« صحبت رحیم همراه با لرزش و حتا لکنت زبان 
بود. حجت االسالم قراچه ای لبخند زد و گفت » آرام باش پسرم! بنشین. اتفاقاً همین 
اآلن می خواستم كسی رو دنبالت بفرستم و موضوع حمله ی امشب به مسجد رو به ت 
خبر بدم. ولی خوب شما پیش دستی كردی.« رحیم كمی جلوتر رفت و با تعجب پرسید 
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»ببخشید حاج آقا! از كجا متوجه اين موضوع شدين؟ آخه اين تصمیم مأمورين محرمانه 
بود و كسی از آن خبر نداشت!« قراچه ای خنديد وگفت »همان كسی كه اين خبر رو به 
گوش تو رسونده و همان كسی كه سردسته ی مهاجمین تعیین شده به من خبر داده.« 
رحیم حیرت زده به فکر فرو رفت . بعد از چند لحظه سکوت حجت االسالم قراچه ای 
گفت »خوشبختانه اكثر مأمورين رده های پايین رژيم قلباً با ما هستند، ولی خوب 
جرأت ندارن اين موضوع رو بروز دهند.« رحیم با لحنی پرسش گونه گفت »خوب 
حاج آقا سردسته ی مهاجمینی كه می خواستند شما رو دستگیر كنن، چطور هم با ما 
بوده و خبر حمله را جلوتر به شما  داده و هم خودش فرمانده گروه مهاجمین است؟« 
حجت االسالم قراچه ای گوشه های عبايش را جمع كرد. بعد از كمی مکث گفت »ببین 
پسرم! فرمانده مهاجمین در باطن با ماست، ولی در ظاهر دشمن ماست. اين گونه افراد 
باالخره بچه مسلمونن. نمی خوان به اسالم پشت كنن. ولی خوب مجبورن  به ظاهر 
دستورات مافوق رو اجرا كنن.« رحیم به حجت االسالم  قراچه ای نگاه كرد و شادمانه 
گفت »خدا را شکر كه ما در داخل نیروهای طاغوت هم دوستان و طرفدارانی داريم. 
 ما خیلی قوی هستیم. ما پیروز می شیم. ما برنده ايم« قراچه ای دستی به ريش سیاه و 
سفیدش كشید و كمی جا به جا شد و گفت »اشتباه نکن پسرم. اين قدر ما و ما نکن. ما 
چه كاره ايم! بگو طرفداران اسالم، بگو دوستدا ران اسالم ، بگو مکتب اسالم. آن ها اسالم 
را می خوان نه من و تو و ديگرون رو.« رحیم از حرفی كه زده بود، شرمگین شد. سرش 

را پايین انداخت و آهسته گفت »درست  می فرمايید آقا! منو ببخشید!«
رحیم به شدت در تالش و تکا پو افتاده بود. هم درس می خواند و هم در تظاهرات 
شركت می كرد و هم به شناسايی مأمورين مشغول بود و هم مرتب اخبار تظاهرات 
شهرستان ها را از طريق راديوهای بیگانه به خصوص راديو بی  بی سی دنبال می  كرد. 
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آن روزها راديو بی بی  سی مرتب اخبار ايران را پخش می كرد و به طور دقیق و درست 
وقايع داخلی ايران را تجزيه و تحلیل می كرد. چون آن  موقع راديو تلويزيون ايران كه 
زير سلطه ی دولت بود، اخبار و وقايع داخلی را سانسور می كرد. خانواده ی  غروبی نگران 
رحیم و كار هايش بودند. ابراهیم با لحنی نصیحت گونه خطاب به رحیم گفت »ببین 
برادر! از قديم گفته اند كه دوتا هندونه رو نمی شه با يه دست نگه داشت. شما بی خودی 
خودت رو غرق در كارهای غیرضروری كرده ايد. كه هیچ كدومشو  هم نمی تونی 
به درستی انجام بدی.  بهتره كمی هم به فکر درس هات باشی.« رحیم كتاب ها و 
اعالمیه هايی را كه می خواست بین مردم محل پخش كند، جمع كرد و شادمانه به 
خلیل گفت »نگران نباش داداش! همین روزا كارهام سبک می  شه. برای درس هام هم 
نگران نباش. من قول می دم كه نمراتم امسال از سال های گذشته هم بهتر بشه.« به 
خلیل نگاه كرد. ابراهیم با اعتراض گفت »با اين در گیری ها و كار شبانه روزی، چطوری 
می تونی از عهده ی اين همه كار بربیايی؟ همکالسی هات شبانه روز درس می خونن، 
باز نگران امتحاناتشون هستن. اون وقت تو با روزی سه چهار ساعت درس خوندن، 
چطوری می تونی خودتو  برسونی به امتحانات نهايی؟« رحیم خنديد و گفت »اصاًل 
جای نگرانی نیست. اين كار از درس واجب تره. اين كار ها صرفاً در راه خدا و برای رضای 
خداست كه همین موارد به من روحیه می ده. همان سه چهار ساعت درس خوندن 
برای قبولی و نمرات با ال كفايت می كنه. هیچ شک و ترديدی در اين مورد نداشته 
باشین داداش.« هر سه زدند زير خنده. رحیم شبانه روز كار می كرد. صبح ها مدرسه 
بود. بعد ازظهر ها بیش  تر اوقات در تظاهرات شركت می كرد، شب ها هم تا ديروقت 
در مساجد بود. بعضی وقت ها هم به خانه نمی رفت. شب را در مساجد می گذراند و با 

رفقايش بمب های دستی برای آتش زدن خودروهای مأمورين می ساختند.
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2
هوا تاريک شده بود و تک و توک ستارگان در دل آسمان صاف و بی ابر می درخشید ند 
و چشمک می زدند. د ستان كوچک رحیم در د ستان بزرگ پدر قرار داشت. آهسته و 
آرام در منطقه ی امام زاده ی قديم محله ی كوپر تختی  راه می رفتند. رحیم مرتب باال و 
پايین می پريد. بی تابی می كرد. خیلی زود به در خانه ی مشهدی بايرام رسیدند. مهتابی 
پرنور داخل تابلوی نئون كوچه را روشن كرده بود. رحیم به تابلو نگاه كرد. می دانست 
چیزی روی آن نوشته شده، ولی نمی توانست آن را بخواند. از پد ر پرسید » با با اون جا 
زير اون مهتابی چی نوشته؟« پدر خند يد و گفت »نوشته شب های دوشنبه، از ساعت 
8 تا 10 شب در منزل مشهدی بايرام قولونچی تالوت قرآن برقرار است.« رحیم 
كنجکاو شد و پرسید » با با تالوت يعنی چی؟« پد ر با حوصله و آرام گفت »تالوت 
يعنی خواندن آيات قرآن.« رحیم چند آيه و حمد و سوره از حفظ می خواند، ولی هنوز 
خواندن و نوشتن را نیاموخته بود. در محله ی كوپر تختی همانند بسیاری از محله های 
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ديگر خوی بعد از فراغت از كار روزانه مردم دور هم جمع می شد ند. زمستان ها دور 
كرسی و تابستان ها هم توی حیاط می نشستند، از كاروبار و وضع كاسبی و درآمد 
صحبت می كردند. هفته ی سه روز هر روز در منزل يکی از اهالی از جمله مشهدی 
زينال غروبی تالوت قرآن و مجلس روضه خوانی برقرار بود. رحیم هم با مادرش به 
مجلس روضه خوانی زنا نه می رفت و هم با پدرش در مجلس تالوت قرآن و پای 
منبر روحانیون در مساجد  حاضر می  شد. مشهدی زينال رحیم را خیلی دوست داشت 
همیشه می گفت »رحیم خیلی هوشیار و كنجکاو است. سؤال هايش در مورد مطالب 
گونا گون آد مو كالفه می كنه.« اما رحیم بیش  تر به مادر وابسته بود. همیشه در خانه به 
مادر كمک می كرد و با توجه به راه و رسم مردم منطقه در فرصت های مناسب دست 

پدر و مادر ر ا می بوسید و روی پیشانی  اش می گذاشت.
در آن زمان در خوی كه آداب و رسوم و سنت اسالمی با پوست و خون مردم 
عجین شده بود. مردم با صفا و صمیمیت و مهربانی زند  گی می كرد ند. همه همد يگر 
را می شناختند و با اسم كوچک همديگر را صدا می زد ند. هرچند در آن برهه از زمان 
وضع زند گی مردم با امروز فرق داشت. چون وسايل رفاه و آسايش و كاًل درآمد مردم 
كم بود، ولی مردم شاد و  خوشحال و با نشاط بودند. كم تر دغدغه ی زند گی امروزی 
را  داشتند. توقع مردم كم بود . با وجودی كه در بعضی از محله ها بیش  تر خا نه ها هنوز 
كاه گلی بود و در خیلی از محله ها دوتا خانواده، چه مالک و چه مستأجر، هر كدام هم 
با چندتا بچه در يک حیاط زند گی می كرد ند. ولی با وجود اين، از زند گی راضی بودند 
و گله و شکايت از زند گی نداشتند. همیشه هم شکرگزار و قانع بود ند. صبح كه مردها 
سركار می رفتند. خانم ها دور هم جمع می شد ند، در كارهای دوخت  و دوز و پخت وپز با 
عالقه و صمیمیت به هم كمک می كرد ند و آش نذ ری می پختند و رختخواب عروس 
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و دامادها را آماده می كردند. برای پسران و دختران دم بخت دعا می كردند و از خدا 
می خواستند كه آن ها در آينده خوشبخت و عاقبت به  خیر شوند. كار آن ها صمیمی 
و صادقانه بود. در بین كار كه خسته می شدند، به خوردن چای و تخمه و كشمش و 
گردو مشغول می شد ند. شب ها، مخصوصاً شب های زمستان، مردها هم د ور هم جمع 
می شد ند و دور كرسی می نشستند. شب هايی كه تالوت قرآن و  روضه خوانی نداشتند، 
چه در خانه و چه در قهوه خانه ها، گرمی محافل آنان خواندن قصه های دينی كتاب های 
قهرمانی كوراوغلی و شاهنامه ی فردوسی و امیرارسالن رومی و... بود. در آن زمان، 
گاز نبود. نفت هم خیلی كم گیر می آمد. از هر بیست خانواده  شايد دو يا سه خانوداه 
تلفن داشتند. تلويزيون هم تازه آمده بود و برخی از خانواده  های مذهبی وجود تلويزيون 
در خانه را حرام می دانستند و از خريدن تلويزيون خود داری می كردند. گرمای خانه ها 
با بخاری چوبی يا نفتی و چراغ والور بود. خانواده ی زينال غروبی با وجود در آمد كمی 
كه داشت، در محل به صداقت و سخاوت و مردم دوستی معروف  بود. مشهدی زينال 
كار گاه نجاری داشت و يکی از ماهرترين نجارهای شهر خوی بود. كار و بارش هم 
در مجموع خوب بود. رحیم در چنین  فضای مملو از مهر و محبت و صفا  و صمیمیت 
پا  گرفت و راه رفت و گريست و گرياند و خند يد و خنداند و با هزار و يک افت وخیز و 
جهش و جنبش و شیطنت های كودكانه در محله ی امام زاده تخته كوپر بزرگ شد. تا 
به سن هفت سالگی رسید. مشهدی زينال او را در دبستان غنچه ثبت نام كرد. رحیم 
با عشق و عالقه مشغول درس خواندن شد. او از بچگی بسیار مرتب و منظم بود. 
هر وقت مرضیه خانم می خواست كیف و كتاب هايش را مرتب كند، ناراحت می شد و 
می گفت »مامان! خواهش می كنم دست به كیف و كتاب هام نزن. خودم كتاب هام رو 
آماده می كنم و مشق هامو هم می نويسم. فقط شما لباس ها و رو پوشمو آماده كن.« 
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كالس دوم يا سوم ابتدايی بود كه د يگر همه ی كارهايش را خود ش انجام می داد. 
هیچ  وقت لوازم التحريرش را خراب يا گم نمی كرد و آن ها را مرتب داخل كیفش قرار 
می داد. نمراتش هم همیشه باال بود. جزو شاگردان نمونه بود. در خانه خیلی منظم بود. 
در كارهای خانه كه به او هم مربوط نمی شد، به مادرش كمک می كرد. چه زمانی  كه 
خیلی كوچک بود و چه زمانی كه ديگر می خواست به دانشگاه برود. هر غذايی هم 
كه جلوش می گذاشتند، می خورد. هیچ وقت از غذا ايراد نمی گرفت و غذای خاصی 
نمی خواست. ولی مرضیه خانم می دانست كه رحیم  به آش  سبزی و آبگوشت خیلی 
عالقه داره . هنوز به سن تکلیف نرسیده بود كه اعمال دينی را انجام می داد. هر وقت 
مادر يا پدرش نماز می خواندند، با آن ها دوال و راست می شد. يک موقع مرضیه خانم 
حین نماز خواندن كه مثل همیشه چادر روی سرش كشیده بود، متوجه شد كه رحیم 
هم به تقلید از او روی سرش چادر  انداخته و مثل او دوال و راست می شود. مرضیه خانم 
با مشاهده ی چادر رحیم كلی خنديد و رحیم را بغل كرد و بوسید و گفت »مادر! موقع 

نماز خواندن خانم ها چادر سرشون می كنند. آقا يون كه چادر سرشون نمی كنن.«
شخصیت اجتماعی رحیم در مساجد و پای منبرها و در جلسات د ينی و سخنرانی های 
مذهبی شکل گرفت. او قبل از سن تکلیف واجبات دينی را به جا می آورد. در دوران 
دبستان آثار نبوغ و استعداد در وجودش موج می زد. جزو شاگردان ممتاز مدرسه  بود. 
مدير مدرسه ی ابتدايی و راهنمايی رحیم، مرتب مشهدی زينال را به  مدرسه دعوت 
می كرد يا با او تماس می گرفت  و از پیشرفت و استعداد و انضباط خوب رحیم تعريف 
می كرد. رحیم در  دوران دبستان و راهنمايی مرتب تشويق می شد و چندين تقدير نامه 
و لوح   سپاس با جوايز به ش داده بودند. ولی در دوران دبیرستان كه تظاهرات مردم 
علیه رژيم پهلوی به اوج خود رسیده بود، رحیم هم مرتب در صف تظاهر كنند گان 
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بود، اعالمیه های حضرت امام خمینی)ره( را بین مردم پخش می كرد، با دوستانش 
بمب های دستی می ساختند و ماشین های مأمورين رژيم را آتش می زدند. به سبب 
همین كارها با مد ير و ناظم دبیرستان طالقانی مشکل پیدا كرده بود. در همان دوران 
چند بار به وسیله ی ساواک دستگیر و شکنجه شد، ولی محض آزادی مجدد  علیه 
رژيم وارد عمل می شد. با وجود اين، نمراتش خیلی خوب و در سطح بااليی بود. هیچ 
وقت از پدرش لباس يا كفش يا چیزهای ديگر نمی خواست. رحیم از همان دوران 
مدرسه بسیار هوشیار و پرتالش و به شدت حساس و كنجکاو بود. با عشق و عالقه 
كتاب های دينی را مطالعه می كرد. مرتب در مورد برخی از مسائل دينی كه برايش 
مبهم و غیرقابل  فهم و درک بود، با علما صحبت می كرد تا رفع ابهام.  زمانی  كه هنوز 
نوجوانی بیش نبود، در مورد حديث ثقلین از علمای خوی آن قدر سؤال و پرس وجو 
كرد كه آن ها مجبور شدند از علمای قم در مورد حديث ثقلین سؤال كنند. جواب 
علمای قم كه رسید، رحیم قانع شد. رحیم از آنچه در مجالس دينی و پای منبر علما و 
در صحبت  با روحانیون مطرح و انقالبی و حتا در كوچه و خیابان و خانه و در جاهای 
ديگر در مورد ديکتا توری و خودكامگی شاه و زور و ظلم و بی عدالتی در دستگاه های 
دولتی می شنید و در بسیاری از موارد آن را لمس می كرد، به شد ت متأثر می شد. در 
بعضی مواقع از  شد ت ناراحتی آن را در كالس درس به صورت انشا يا صحبت آزاد 
مطرح می كرد كه همین امر باعث شده بود تا با برخی از معلمان مشکل پیدا كند. 
يک روز در كالس آقای دادخواه كه معلم علوم اجتماعی بود، بحث آزاد داشتند. آقای 
دادخواه در مورد بحث های سیاسی خیلی محتاط بود. چند نفر از دانش آموزان در باره ی 
مدرسه و معلمان صحبت كردند. وقتی نوبت صحبت به رحیم رسید، مثل همیشه به 

اظهار نظر سیاسی پرداخت. 
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ـ چرا در همه ی شهرهای ايران بهترين بیمارستان و بهترين خیابان و بهترين 
پارک ها به نام پهلوی است؟ آيا همان مجسمه  ی پهلوی در وسط میدان هر شهر 

كافی نیست؟
آقای دادخواه ابرو در هم كشید و عصبانی شد. به رحیم چشم غره رفت و گفت »اين 
غلط ها به تو نیامده بچه! می د ونم اين حرفا حرفای تو نیست. اين حرف آخوندهايی 
است كه خودشونو همه كاره و  وصی و وكیل مردم می د ونن. اونا خائن به ملت و 
مملکت هستند. چرا گول آن ها را می خوری؟ چرا تحت تأثیر حرف های خائنانه ی اونا 
قرار می گیری؟ اونا می خوان مملکت رو به قرون وسطا برگردانند.« بعد از كمی مکث، 
با لحنی تند و عصبانی گفت »اگه يه دفعه ديگه از اين غلط ها بکنی، می فرستم اون جا 
كه عرب نی انداخت؛ فهمیدی بچه! شنیده ام در انشاهات هم پا از گلیم خويش درازتر 
می كنی. مواظب خودت باش كه فردا سر از ساواک و دادگاه ها درنیاری! يه بچه ی 
كالس سوم راهنمايی و اين غلط های بی جا!« دفتر حضور و غیاب را محکم روی میز 
كوبید. روی صندلی نشست. رحیم يکه خورد و سرش را پايین اندخت و زيرچشمی به 
آقای دادخواه نگاه كرد. چند نفر از دانش آموزان به طرفداری از رحیم صحبت كردند.

ـ آقا اجازه! خب آقا ی غروبی راست می گه! خود تونم مالحظه می كنی كه اسم پهلوی 
روی همه چیز هست. شايد همین روزها اسم پهلوی را روی كوه ها و رودخانه ها و 

دريا ها را هم بگذارند. غروبی  كه دروغ نگفته چرا ناراحت می شین؟
آقای دادخواه به شاگردان معترض چشم غره رفت و غريد » بس كنید ديگر! خفه خون 
بگیريد!« به فکر فرو رفت و در اعماق افکارش با خود اند يشید »اين بچه زياد هم بیراه 
نمی گفت ها. چرا همه چیز اين مملکت به نام شاهنشاهی است. دربار شاهنشاهی، 
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دولت شاهنشاهی، كشور شاهنشاهی، ارتش شاهنشاهی، سفارت شاهنشاهی، نیروی 
هوايی شاهنشاهی و... .« 
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3
رحیم روزبه روز به ماهیت ضددينی و ضدمرد می رژيم  پهلوی بیش  تر و بهتر آشنا 
می شد. در دوران دبیرستان با جديت نهان و آشکار علیه رژيم صحبت می كرد و 
می نوشت و ديگران را در اين مورد آگاه می ساخت. در نیمه ی اول سال 1356، مردم 
خوی همانند مردم ساير شهرهای ايران با احتیاط علیه رژيم صحبت می كردند و روی 
در و ديوارها شعار می نوشتند. بعد از آن كه اعالمیه های امام خمینی )ره( بین مردم 
پخش شد ند و امام از مردم خواستند كه علیه رژيم به پا خیزند، مردم خوی همانند 
هموطنانشان ترس را كنار گذاشتند و آشکارا و  بدون واهمه علیه رژيم به تظاهرات 
پرداختند. رحیم با عده ای از هم فکرانش شبانه روز در مساجد زير نظر علما به فعالیت 
علیه رژيم مشغول بود. در تظاهرات شركت می كرد، شعار می نوشت و اعالمیه ی امام 
خمینی)ره( را بین مردم توزيع می كرد. او چند بار د ستگیر و شکنجه شد، ولی محض 
آزادی مجدد به صف مخالفین رژيم می پیوست. ديگر از دستگیری و شکنجه هراسی 
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نداشت. با شور و اشتیاق در تظاهرات شركت می كرد و اعالمیه های امام خمینی را 
بین مردم پخش می  كرد. خانواده ی رحیم از اين كار او ناراحت و نگران بودند. پدر 
رحیم، مشهدی زينال كه به شدت نگران رحیم بود، با لحنی آرام و متین خطاب به 
رحیم گفت »ببین پسرم! در هر كاری افراط و تفريط درست نیست. اآلن شما در 
ساواک پرونده داری. فردا كه ديپلم گرفتی، هیچ جا استخدامت نمی كنند، چون سوء 
پیشینه داری. بايد به اين چیز ها توجه داشته باشی. فردا سران رژيم با معترضین كنار 
بیان، ما و امثال ما زير كشمکش های سیاسی اينا خرد می شیم. هیچ كس هم به داد 
ما نمی رسه. شما خیلی مطالعه داری. می دونی همین مردم بودند كه صبح گفتند زنده 
باد مصدق، عصر همان روز گفتند زند باد شاه . همان روز هم خانه ی مصدق رو غارت 
كردن. نمی شه به برخی از اين آخوندها و سران اين رژيم اعتماد كرد و تکیه داد. اون 
مأمور از خدا بی خبر ساواک كه به افی د يوانه معروف است، هرچند اون جانور بچه ی 
خوی است و بچه مسلمان است، ولی بويی از شرف و انسانیت نبرده. ديدی كه چه 
باليی سرت آورد. چقدر شکنجه ات كرد. زير شکنجه ی اون وحشی  حروم زاده خیلی 
از مسلمانان   انقالبی مخصوصاً جوان ها، ناقص العضو شدند. باز تو شانس آوردی كه 
سالم ماندی.« آهی عمیق از نهادش برآمد. كمی جا به جا شد و تسبیح چرخاند و به 
پشتی تکیه داد. رحیم سینی چای جلو كشید و كتاب هايش را كنار گذاشت و استکان 
چای را جلوی پد ر قرار داد و با شرم به پدر نگاه كرد و گفت »پدر! خودت می د ونی 
كه من فقط دارم تکلیف دينی ام رو انجام می دم. تازه معلوم هم نیست كه واقعاً اون 
رو درست انجام می دم يا خیر. خودت بارها به من و داداشام می گفتی كه نه زور گو 
باشین و نه زور رو قبول كنید. چرا اسالم می فرمايد مظلوم اندازه ی ظالم مقصر و 
گناهکار است. نه با رژيم می سازم و نه با برخی از افرادی كه به قول معروف هم از 
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توبره می خورند و هم از آخور كنار می آ م. اين  كار وظیفه ی دينی ماست. مگه خودت 
همین حاال به مسجد و تظاهركنندگان كمک مالی نمی كنی؟ مگه خودت  نبودی 
كه حقوق كارگرانی كه يک هفته به جرم شركت در تظاهرات دستگیر شده بودند، از 
بازاری ها تهیه كردی و به آنان پرداختی . خوب چرا اين كار رو كردی؟ چون تکلیف 
الهی و اسالمی ات بود.« ابراهیم، برادر بزرگ رحیم، در حالی كه سر پا ايستاده بود، 
چای می نوشید، گفت »ببین رحیم! منظور بابا اين نیست كه در برابر اين همه جنايت 
و ستم و بی عدالتی رژيم بی تفاوت باشیم. منظور با با اينه كه اين قدر زياده روی نکن. 
يعنی كاسه ی داغ تر از آش نشو. حد و مرزهايی را نگه دار.« استکان خالی را داخل 
سینی گذاشت و از در زد بیرون. رحیم كمی جا به جا شد. به پد ر نگاه كرد و با لحنی 
حق به جانب گفت »فکر نمی كنم در اين برهه از زمان كه مأمورين حکومت نظامی 
مردم مسلمان رو به جرم اسالم خواهی به خاک و خون می كشن و جنازه هاشو نو در 
كوچه و خیابونا روی هم تلنبار می كنن، از وظیفه ی دينی خود پا فراتر گذاشته باشم؛ 
غیر از اينه پد ر؟« مشهدی زينال به رحیم نگاه كرد. پس از چند لحظه سکوت آرام و 
آهسته گفت »نمی دونم چه بگم پسرم! خدا خودش رحم كنه. اين د فعه اگه ساواک 
دستگیرت كنه، به اين زودی ها آزادت نمی كنن. از ادامه ی درس باز می مونی.« دستی 
به ته ريش سیاه و سفید ش كشید. رحیم با لحنی پرامید گفت » ساواک داره از هم 
می پاشه پدر. در خیلی از شهرها مأمورين ساواک از ترس مردم به پادگان های ارتش 
پناه برده اند.« لبخندی كم رنگ بر لبانش نشست . به پدر نگاه كرد تا عکس العمل او 
را ببیند. مشهدی زينال با نگرانی گفت »ولی شنیده ام كه باز اون مأمور حروم زاده ی 
ساواک، همون افی ديوانه، تعدادی از دانش آموزان مدرسه ی طالقانی رو دستگیر 
كرده .« كمی جا به جا شد و پاهايش را دراز كرد و روی زانو هايش دست كشید. رحیم 
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شادمانه گفت »خیالت راحت باشه پدر! حجت االسالم مفیدی به خودش و پدرش 
هشدار داده. خودش هم بعد از آن كه مجسمه ی شاه را پايین كشید يم، به شدت يکه 
خورده و ترسیده. اون هارت و پورت های سابق رو نداره، خیلی ترسیده.« لبخندی 

كم رنگ بر لبانش ظاهر شد و به پدر نگاه كرد.
رحیم همیشه در مسجد و با تظاهر كنند گان بود. شعار می نوشت. برای تظاهركنندگان 
لباس و غذا تهیه می كرد و اعالمیه های امام خمینی )ره( را بین مردم توزيع می كرد. 
او حین راهپیمايی زمانی  كه مردم شعار می دادند، او هم كتابش را باز می كرد و بلند 
درس می  خواند. بعضی شب ها در مسجد می ماند و تا صبح درس می خواند. چون 
روزها فرصت درس خواندن نداشت. مدارس هم كه نیمه تعطیل بودند. تظاهرات و 
پخش اعالمیه ها و نوشتن شعار بر در و ديوار آزاد شده بود. هنوز انقالب پیروز نشده 
بود كه مأمور ساواک خوی، سروان محمود فريدونی معروف به افی ديوانه از ترس 
مرد م به اتفاق خانواده اش خوی را ترک كرد. هیچ كس هم نمی دا نست كه  به كجا 
فرار كرد . البته مردم و روحانیون به خانواده اش امان داده بودند و شخص رحیم هم 
طی دست خطی او را بخشیده بود ؛ چون از همه بیش  تر رحیم را شکنجه كرده بود. 
ولی خانواده ی افی ديوانه از ترس مردم و كسانی كه پسرشان ناقص العضو شده بودند، 
جرأت برگشتن به خوی را نداشتند. شايد خجالت می كشیدند كه به روی مردم نگاه 
كنند. تظاهرات مردم علیه رژيم در سرا سر كشور به اوج خود رسیده بود. مهره های 
مهم رژيم با چمدان های پر از پول دزدی، يکی پس از ديگری از كشور خارج 
می شد ند؛ در واقع فرار می كردند. بختیار كه فقط چند روزی بود به نخست وزيری 

رسیده بود، مرتب مصاحبه های مطبوعاتی انجام می داد و مردم را تهديد می كرد.
يک روز رحیم با تعدادی از  رفقايش در مسجد نشسته بودند و برای فردا برنامه ريزی 
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می كردند. اروجعلی در حالی كه روزنامه  در دست داشت، وارد مسجد شد و به طرف 
رفقا رفت. با خوشحالی گفت » بچه ها مژده! يه خبر خوب دارم.« همه سرها به طرف 
اروجعلی بر گشت.  اروجعلی گفت » توی اين روزنامه نوشته كه در تبريز مردم يه 
شکنجه گر ساواک رو در خیابون دار زده اند. يقین دارم كه كار گروه گل سرخی بوده.« 
روزنامه را به بقیه نشان داد. همه خوشحال شد ند. افشین گفت »ما هم بايد اين جا 
دست به  كار شیم.« دست هايش را مشت كرد و دندان هايش را روی هم فشرد و 
با خشم و هیجان ادامه داد »ای خدا! چه كیفی داره وقتی ببینیم يه ساواكی مثل 
افی ديوانه باالی دار د ست و پا بزنه و مثل يه سگ هار جون از تنش بیرون بیاد!« 
 اروجعلی نشست و با تأكید گفت »همین امروز می تونیم دست به  كار شیم. چند تا از 
اون شکنجه گرها رو شناسايی كرده ام. می تونیم همین امشب بريم سراغشون.« رحیم 
به بقیه نگاه كرد و با تأنی گفت »البته ما از ساواكی ها بیم نداريم. ما داريم با كل رژيم 
مبارزه می كنیم. ولی كشتن ساواكی ها بايد با فتوای علما باشه. خود سرانه نمی توانیم 
اين كار رو بکنیم.« اروجعلی با اخم گفت »فتوا ديگه چیه آقا! همه ی علما بد ون 
چون و چرا فتوای كشتن ساواكی را صادر خواهند كرد.« همه با خوشحالی صحبت 
اروجعلی را تأيید كردند، ولی رحیم اخم كرد و گفت »اواًل نبايد با احساسات و خشم 
دست  به  كاری بزنیم كه يقیناً پشیمانی در پی خواهد داشت. در ثانی اگه علما چنین 
فتوايی دادند، مطمئن باشین كه در كشتن ساواكی ها هیچ ترديدی نخواهیم كرد.« 

همان موقع رحیم دستی روی شانه هايش احساس كرد؛ حاج امانی بود.
ـ چی شده حاجی! چرا دزدكی اومدی تو؟ بیا بشین.

رحیم به احترام حاج امانی نیم خیز شد. حاج امانی طلبه بود و هم سن رحیم. با 
هم خیلی صمیمی بودند. اروجعلی به امانی نگاه كرد و گفت »خوب چرا نمی شینی 
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حاجی؟ چرا پکری؟« امانی با نگرانی گفت »از طرف شیخ جابر   فاضلی پیامی دارم. 
بايد همین اآلن دست به  كار بشیم. مأموريت جديد داريم.« رحیم از جاش بلند 
شد و با عصبانیت گفت »خوب درست و حسابی بگو موضوع چیه؟ چرا اين جوری 
مس مس می كنی ؟« حاج امانی يک دسته اعالمیه از البه الی لباس هايش بیرون 
آورد و گفت »امروز صبح ارتش اعالمیه داده و از مردم خواسته كه امروز كسی از 
خونه هايش بیرون نیايد. عصر يه خبر مهمی به اطالع مردم خواهد رسید. ارتش اين 
اعالمیه را چند بار تکرار كرده و...« افشین پريد توی صحبت امانی، تند و عصبانی 
گفت »ارتش غلط كرده! مردم كه تابع ارتش نیستند و...« امانی صحبت افشین را 
قطع كرد و گفت »حرفم تموم نشده آقا افشین! اجازه بده حرفم تموم بشه.« افشین 
خجالت كشید. امانی گفت »بالفاصله امام خمینی در مقابل اين اعالمیه ی ارتش از 
مردم خواسته كه امروز در خیا بون ها بمونند و اصاًل به خونه ها شون نروند و تا شب 
در خیابون ها بمونند. شیخ فاضلی هم از ما خواسته كه اين اعالمیه رو تکثیر و بین 
مردم پخش كنیم و حتا داخل خونه های مردم بیندازيم.« رحیم از جاش بلند شد و 
اعالمیه ها را گرفت. به كمک رفقا در عرض چند ساعت هزاران نسخه از اعالمیه ها 
را بین مردم پخش كردند و به داخل خانه ها و برخی از ادارات انداختند. در  اعالمیه ها 
امام خمینی )ره( از مردم خواسته بود كه 21 بهمن 1357 كسی به خانه اش نرود و 
مردم تا شب در خیابا ن ها بمانند. آن روز مردم بیش  تر از روزهای قبل به خیابان ها 
ريختند و در خیابان ها ماندند و نماز ظهر و عصر را در خیابان ها به جا آوردند. كسی 
به خانه اش نرفت. رحیم با گروهش در مساجد و در كوچه پس كوچه های شهر به 
گشت زنی و بررسی اوضاع پرداختند. تا ظهر آن روز هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از نماز 
ظهر و عصر گروه رحیم در گوشه ی مسجد دور هم جمع شد ند و پیرامون اعالمیه ی 
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ارتش و امام خمینی)ره( به تجزيه و تحلیل پرداختند. اروجعلی با لحنی پرسش گونه 
گفت »آخه چه حکمتی تو اين كار بوده كه ارتش از مردم بخواد كه در خونه هاشون 
بمونن. عصر خبری جديد و مهم از طرف ارتش به اطالع آنان خواهد رسید. از طرفی 
هم امام خمینی)ره( در همان ساعت فوری اعالمیه داده و از مردم خواسته كه امروز 
تا غروب كسی به خونه اش نرود. اين موضوع برام يه معما شده.« به بقیه نگاه كرد تا 
عکس العمل آن ها را ببیند. رحیم آرام و آهسته گفت »بعد ها همه چیز معلوم می شه. 
به قول بزرگان، ما اگه موی می بینیم، رهبران دينی ما پیچش موی را می  بینند. 
وظیفه ی ما فعاًل اجرای دستورات رهبران دينی است و بس. ما نمی تونیم و نبايد در 
اين موقعیت حساس و سرنوشت ساز از رهبران توضیح بخواهیم. بايد منتظر باشیم.« 
هر كدام از افراد گروه در اين مورد نظر خود را بیان كردند، ولی هیچ كدام از آن ها به 
اصل موضوع پی  نبردند. در همان موقع يکی از دوستان و هم فکران رحیم به نام ستار 
منصوری با وضعی آشفته وارد مسجد شد و سريع به طرف رحیم و دوستانش دويد. 
او وضع غیرعادی داشت، طوری  كه توجه چند نفر از مردم كه در گوشه ی مسجد 
مشغول صحبت و بحث اقامه ی نماز بودند، به او جلب شد. همه به ستار نگاه كردند. 
ستار همان طوری كه سرپا ايستاده بود، با هیجان و التهاب گفت »چه نشسته ايد! يا  
اهلل! بلند شین! بلند شین! خ... خ... خبره ت... ت... تازه.« همه بلند شدند. هاج و واج به 
ستار نگاه كرد ند. رحیم شانه های ستار را چسبید و آرام و آهسته گفت »ستار! ستار! آرام 
باش! آرام باش! بگو چی شده؟ موضوع چیه؟« ستار با دستپاچگی  و التهاب در حالی 
كه از شد ت هیجان صدايش می لرزيد، گفت »ا... ا... ارتش، ارتش اعالم همبستگی 
كرده. ما پیروز شدي م.« اروجعلی فوری راديوی كوچکی را كه همیشه همراه داشت، 
روشن كرد و همه به دور راديو حلقه زدند. راديو دو بار از قول فرمانده كل ارتش 



از ارس تا اروند36

تیمسار سپهبد عباس قره باغی اعالم كرد كه »ارتش با مردم اعالم همبستگی كرده. 
 واحد های ارتش به پادگان های خود مراجعه خواهند كرد.« همه بلند شد ند و صلوات 
فرستادند. در بیرون از مسجد صدای تکبیر و صلوات مردم به گوش می رسید. مردم 
به شادمانی و جشن پرداختند. همان روز روحانیون خوی در مسجد جمع شدند. 
حجت االسالم  فاضلی و مفیدی جداگانه با چند شهر كشور تماس گرفتند، سپس به 
مردم و نیروهايی كه با رحیم بودند، صحبت كردند و گفتند »برادران خیلی مواظب 
باشین. هنوز معلوم نیست موضوع چیه؟ چه بسا كلک و نیرنگی در كار باشه. به يک 
اعالمیه ی ارتش نمی شه به اين سادگی اعتماد كرد.« رحیم با دوستانش به صورت 
آماده باش تا صبح در مسجد ماندند. فردای آن روز عده ای از روحانیون با مردم معتمد 
خوی با گل و شیرينی به پادگان و برخی از سازمان های دولتی رفتند. با ارتشی ها 
روبوسی كردند و عکس شاه را پايین كشیدند و عکس امام خمینی )ره( را به جای 
عکس شاه قرار دادند. تعدادی از مأمورين ساواک توسط مردم دستگیر شدند. شادی 
بی پايان در تمامی تار و پود وجود رحیم و هم فکرانش پديد آمد. به شکرانه ی اين 

پیروزی بزرگ به نماز و دعا و نیايش پرداختند.
از آن روز به بعد بین رحیم و هم فکرانش از يک طرف و افشین و اروجعلی و 
رفقايشان از طرف ديگر جر و بحث و جدال بر سر اسالم و كمونیست و مجاهدين 
خلق )منافقین( و... درگرفت و مدام با هم بحث داشتند. رحیم سعی می كرد آن ها 
را متقاعد كند كه همانند خانواده هايشان اعتقاد اسالمی را از دست ندهند و به 
گروهک های ضدانقالب و اسالم گرايش پیدا نکنند، ولی بی فايده بود. هر كسی در 
آن برهه از زمان ساز خود را می زد. همه خود را سیاستمدار می پنداشتند و با سماجت 
و تعصب خشک و بی منطق از حزب و گروهی خاص طرفداری می  كردند. موقع عبور 
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از خیابان و سرچهارراه ها ده ها اعالمیه داخل ماشین ريخته می  شد. شخصیت های 
دينی و انقالبی همیشه مورد انتقاد گروهک ها واقع می  شدند. تهمت ها و افترا به 
آنان نسبت می  دادند. وقتی رحیم در مورد آن اتهامات و تهمت ها تحقیق می  كرد 
و به حقايق می  رسید. شجاعانه علیه گروهک ها افشاگری می  كرد. سراسر كشور 
به مناسبت پیروزی انقالب جشن و شادی و سرور برقرار بود. مردم خود را برای 
انتخاب نوع حکومت در 12 فروردين 1358 آماده می  كردند . شور و شعف و شادی 
در فضای كشور پديد آمده بود. گروهک های ضدانقالب و ضداسالم سعی می  كردند 
نوع حکومت غیراسالمی باشد، ولی امام خمینی )ره( اعالم كردند كه »من خود به 
جمهوری اسالمی ايران رأی می  دهم؛ نه يک كلمه كم و نه يک كلمه زياد. به مردم 
هم كاری ندارم. مردم هر نوع حکومتی را كه دوست داشتند، می  توانند به آن رأی 
بدهند. من يک رأی بیش  تر ندارم، مثل همه ی مردم.« بعد از اين اعالمیه ی امام 
خمینی)ره( در گروه های طرفدار اسالم شادی و سرور دل انگیز و پرهیجان پديد آمد. 
رحیم با دوستانش به تکاپو افتاده بودند. مدام با همديگر بر سر نوع حکومت بحث 
می  كردند. گروهک های غیراسالمی ابداً با حکومت جمهوری اسالمی موافق نبودند. 

با تعبیر و تفسیرهای سست و بی پايه آن را رد می كردند. 
»اصاًل برايم قابل فهم و درک نیست كه حکومت اسالمی يعنی چه! چطور در 
قرن 21 يک كشوری با اين همه فرهنگ و تمدن درخشان تاريخی می  خواهد 
برگردد به زندگی و قانون 1400 سال پیش! آخه خودتون قضاوت كنید برادران 
چنین چیزی ممکنه !« كتاب و يادداشت هايش را كنار گذاشت. انگار از همه دلخور 
بود. رحیم به اروجعلی نگاه كرد و با لبخند گفت »تمدن و فرهنگ درخشان ايران 
باستان چه ارتباطی با كمونیست امروزی شما داره. شما و رفقايت هنوز اسالم را 
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نشناخته ايد. هنوز قانون و شريعت و طريقت اسالم را نمی د ونین. اين واقعیت را قبول 
كنید. اگه برادر ما، اروجعلی، شناخت عمیق و كارشناسانه از اسالم داشت هرگز اين 
حرفو نمی زد.« اروجعلی سرش را بلند كرد. چشم غره به رحیم رفت. معترضانه گفت 
»يعنی چه آقا! چه شناختی بايستی از اسالم داشته باشم كه به نظر شما ندارم. لطفًا 
در مباحثات سفسطه نکنید؟« همه به اروجعلی نگاه كردند. حاج امانی آرام و متین 
گفت »شريعت اسالمی می تواند به بهترين و عالی ترين شیوه ، زندگی مردم را به  
سوی سعادت و خوشبختی سوق دهد.« يکی از جوانانی كه به تازگی به گروه رحیم 
و رفقايش پیوسته بود و يک شبه كمونیست شده بود، به نام شاهپور سلماسی، با 
دستپاچگی گفت »برادران فراموش نکنید كه در ايران باستان هم موضوع كمونیست 
مطرح بود. مزدک و مزدكیان را مطالعه كنید. آن ها در حقیقت همان تز كمونیست را 
داشتند و...« رحیم پريد تو صحبت سلماسی و گفت »خوب برادر سرنوشت مزدكیان 
چی شد؟ آن ها با تز كمونیست به كجا رسیدند؟« صدايی با خنده گفت »آن ها به 
قبرستون رسیدن. تز و دكترين و مانیفست و هر كوفت و زهرماری كه داشتند، با خود 
به قبرستان بردن.« همه زدند زير خنده. حاج امانی به طعنه گفت »بعدها رفیق ارانی 
و گروهش هم به آن ها پیوستند.« مجدد صدای خنده بلند شد. رحیم آن روزها عالوه 
بر بحث و گفت وگو با برخی از همشهری هايش كه به دام گروهک های غیر اسالمی 
افتاده بودند، با جديت و عالقه درس می  خواند. او بايستی آن سال هم ديپلم می  گرفت 
و هم در كنکور سرا سری شركت می  كرد. در نیمه ی دوم فروردين 1358، نتیجه ی 
همه پرسی در مورد نوع حکومت بررسی و اعالم شد. بیش از 98درصد مردم به 
جمهوری اسالمی ايران رأی دادند و نوع حکومت ايران بعد از 2500 سال سیستم 
شاهنشاهی، به جمهوری اسالمی تغییر يافت. گروهک ها ی ضداسالم و ضدانقالب 
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سرخورده شدند، ولی همچنان فعال بودند و از هیچ كوششی علیه جمهوری اسالمی 
ايران خودداری نمی كردند. رحیم سعی می  كرد برخی از همشهری هايش را كه به دام 
گروهک های كمونیست افتاده بودند، راهنمايی كند. مدام با آن ها جر و بحث می  كرد. 
پدر و برادران رحیم از اين كار او انتقاد می  كردند: »ببین پسرم! شکر خدا انقالب ما به 
رهبری امام خمینی)ره( پیروز شد و مردم هم به اهداف خود كه جمهوری اسالمی 
بود، رسیدند. اين گروهک ها و برخی از افراد ضدانقالب هیچ كاری نمی تونن بکنن. 
اينا مثل حباب روی آب می  مونن. بهتره آن ها رو به حال خود بگذاری. آن ها كم كم 
متوجه اشتباهاتشون می  شن. شما بايد خود را برای گرفتن ديپلم و قبولی در كنکور 
سرا سری آماده كنی. ولی متأسفانه بیش  تر وقت خود را صرف بحث با برخی از 

جوانانی می كنی كه گول اين گروهک ها رو خورده اند. من دلنگرانتم رحیم.«
مبل و صندلی هايی كه تازه از كارگاه آورده بودند، به كمک شاگردش، جا به جا كرد. 
ابراهیم در حالی كه به كمک پدرش مبل ها را می  چید، با ناراحتی گفت »شما االن 
جزو كمیته ی خوی هستی. خوب مثل بقیه ی كارتو بکن. چه كار داری كه اروجعلی 
يا افشین و ديگران چه عقیده ای دارن؟ تو امسال بايد كنکور بدی. تمام وقتتو در 
كمیته می  گذره. من و با با نگرانت هستیم.« به رحیم نگاه كرد و معترضانه گفت 
»خوب بیا كمک كن. می  بینی كه مغازه جای ايستادن نداره. چرا ايستادی و نگاه 
می  كنی؟« رحیم كتش را درآورد. به مشهدی زينال گفت »پدر! برو پشت میزت 
بشین. ما مبل ها رو جا به جا می  كنیم. خواهش می  كنم دست به هیچ چی نزن.« 
مشهدی زينال دست از كار كشید. به رحیم و ابراهیم نگاه كرد، لبخندی شیرين 
بر لبانش نشست و گفت »با اين دوتا پسران گلم، ديگه نبايد كار كنم.« به طرف 
میزش رفت و كتری را آب كرد و روی چراغ عالءالدين گذاشت و دستمال نمدار 
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روی میز كشید. پشت میز نشست و با لحنی آرام و متین گفت »می گم رحیم بهتر 
نیست تا پايان امتحانات دبیرستان و كنکور كارهای كمیته رو تعطیل كنی؟« ابراهیم 
در حالی كه به كمک رحیم و شاگرد مغازه مبل ها را مرتب در گوشه های باالی مغازه 
می  چیدند، به طعنه گفت »شکی ندارم كه برای رحیم كار در كمیته و نگهبانی در 
شب ها، از درس و مدرسه و كنکور مهم تره؟« رحیم كه از برداشتن مبل كمرش درد 
گرفته بود، كمر راست كرد و نفسی عمیق كشید و به ابراهیم نگاه كرد و با لبخند گفت 
»حاال هی تو بگو و بابا بگه. چرا اين قدر نگرانین ؟ همان طور  كه بارها گفته ام، از بابت 
درس و كنکور نگرانم نباشین. آن موقع هم كه هنوز انقالب پیروز نشده بود، شما و 
بابا نگران من و درس هام بودين. ولی ديدين كه شکر خدا جزو شاگردان ممتاز بودم. 
مطمئن باشین كه امسال هم جزو شاگردان ممتاز هم ديپلم می  گیرم و هم در كنکور 
سراسری قبول می شم. اين قول را به هر دويتان می دم.« ابراهیم دست از كار كشید 
و به پدر نگاه كرد. مشهدی زينال به جد گفت »خود به خدايی رحیم در مورد درس و 
نمرات باال تا  به  حال به ما دروغ نگفته و تا به  حال مشکلی هم نداشته. امید وارم در اين 
اواخر هم مشکلی نداشته باشه. می دونی پسرم از قديم گفته اند آن كس كه كار كرد، 
 كار رو تمام كرد. امسال نتیجه ی اين چند سال درس خواند نتو می  گیری. يعنی كار 
تو نسبت به سال های گذشته دو برابر شده. من و برادر بزرگت حق داريم كه نگرانت 
باشیم.« رحیم به پدر نگاه كرد و مغرورانه گفت »پدر! اصاًل و ابداً در مورد درس هام 
نگران نباشین. به شما و داداش ابراهیم اطمینان می دم كه با نمرات باال ديپلم بگیرم 
و در كنکور هم قبول بشم.« رحیم با اطمینان و در عین  حال شادی و نشاط درس 
می  خواند. به درخواست شیخ جابر فاضلی دو نفر از افسران آموزشی روزانه چند ساعت 
به افراد كمیته درس می  دادند. رحیم از وجود آنان نهايت استفاده را می  كرد. او شب ها 
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در كمیته می  ماند و نگهبانی می  داد و درس می  خواند. افراد كمیته بسیار با هم صمیمی 
و يکدل بودند و هیچ كدامشان هم حقوق نمی گرفتند. خانواده ی رحیم هم نمی دانستند 
كه رحیم كی و كجا و چه طوری درس می  خواند. او درس نظامی گری را در پادگان 
حر خوی پیش دو نفر از افسران ارتش كه به درخواست روحانیون و مسؤلین كمیته 
به بسیجی ها و افراد كمیته درس می  دادند، فرا گرفته بود. البته قبل از پیروزی انقالب 
هم رحیم آموزش های نظامی را ياد گرفته بود كه بعد از پیروزی انقالب آن را در 
پادگان حر و در تهران تکمیل كرد. در هجده سالگی ديپلم گرفت و جزو شاگردان 
ممتاز دبیرستان طالقانی شد. همان سال در كنکور سراسری شركت كرد. بی صبرانه 
منتظر نتايج كنکور بود. آن زمان مثل حاال كامپیوتر و اينتر نت و اين جور چیز ها وجود 
نداشتند. قبولی ها ی كنکور را در روزنامه می  نوشتند. در شهرستان ها زمانی  كه اسامی 
قبولی ها را در روزنامه ها می  نوشتند، روزنامه در شهرستان ها بازار سیاه پیدا می  كرد و 
چندين برابر قیمت به فروش می  رسید. برخی هم صفحه ی قبول شدگان را از روزنامه 
جدا می  كردند و از آن كپی می  گرفتند و چندين برا بر قیمت می  فروختند. هرچند رحیم 
امید وار بود كه قبول خواهد شد، ولی باز می ترسید كه نکند قبول نشود يا در رشته ی 
مورد عالقه اش نمره نیاورده باشد. او مثل صدها جوانان خوی با بی صبری منتظر 
رسیدن روزنامه ها بود. دور وبر گاراژ اتوبوس ها جمعیت موج می  زد. همه منتظر رسیدن 
اتوبوسی بودند كه روزنامه ها را هم می  آورد. رحیم با دوستانش افشین، اروجعلی و چند 
نفر ديگر در گاراژ منتظر بودند. همین  كه اتوبوس اول وارد شد، هنوز توقف كامل نکرده 
بود كه جمعیت به طرف آن هجوم بردند. راننده تیز و تند زد روی ترمز و تند و خشن 
گفت »اين وحشی گری ها چیه! اگه كسی رو زير بگیرم، كی جواب می  د ه . آخه اين 
چه وضعی است! برين پی كارتون؛ از روزنامه خبری نیست.« جمعیت مأيوس و نا امید 
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از اتوبوس فاصله گرفتند. بین جمعیت همهمه و اعتراض بلند شد. شاگرد اتوبوس در 
حالی كه درب جعبه بغل اتوبوس را باز می كرد تا وسايل مسافرين را تحويل دهد، گفت 
» روزنامه های سهم خوی رو اتوبوس های ارومیه بردند. فردا سهم اين جا می  رسه. در 
سلماس روزنامه گیر میاد. هر كه نمی خواد تا فردا صبر كنه، بره سلماس شايد روزنامه 
گیرش بیاد.« رحیم به اتفاق افشین راهی سلماس شدند. فاصله ی خوی تا سلماس 
حدود يک ساعت است. در سلماس خیلی زود توانستند روزنامه را به دست بیاورند. 
رحیم سريع و با دلهره دنبال حرف »غ« می  گشت: غروبی، رحیم، شماره ی 526، نفر 
دهم پزشکی دانشگاه تهران. با صدای بلند و فريادمانند گفت »خدای من! نفر دهم از 
سراسر ايران، آن هم دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران! باوركردنی نیست .« روزنامه 
را به افشین داد. از شدت شوق و شادی دانه های شفاف اشک دور چشمان درشت و 
درخشانش حلقه زدند. چندين و چند بار اسامی رديف »غ« را خواند. تا مطمئن شد كه 
اشتباهی رخ نداده. در آن زمان تنها دانشگاه تهران و دانشگاه ملی و شیراز در سطح 
كشور مطرح بودند. رحیم با دلی سرشار از شادی و سرور به خوی برگشت. همین  كه 
وارد خانه شد و خواست مژده ی قبولی اش را به خانواده بدهد، بی آن كه حرفی بزند، 
والدين و برادرانش جلو رفتند، او را بغل كردند و بوسیدند و قبولی دانشگاه را به او 
تبريک گفتند. رحیم حیرت زده پرسید » از كجا می دونین كه قبول شده ام. مگه روزنامه 
رسیده؟« مشهدی زينال خنديد و گفت »نه. روزنامه نرسیده. دوستانم در تهران تلفنی 
به من خبر دادند.« آن روز شادی و خوشحالی شیرين در خانه ی مشهدی زينال پديد 
آمد. مرتب فامیل و همسايگان تلفنی يا حضوری قبولی رحیم را تبريک می  گفتند. اين 
موفقیت باعث نشد كه رحیم مغرور و خود خواه شود. همچنان با تواضع و متانت در 

كمیته كار می كرد و نگهبانی می  داد.
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4
هوای بهاری در خوی كه نیمه كوهستانی است تمیز و خنک و دلچسب بود، همه 
جا بوی خوش گل و سبزی و شکوفه به مشام می  رسید. نسیمی ماليم و دلچسب 
از روی رود خانه های  قوتور، آخ چای، قودوغ بوغان می  وزيد. رحیم با برخی از افراد 
حسود و ضدانقالب و طرفداران گروهک ها، مشکل داشت و مدام با آنان كه برخی از 
آن ها دوست و همکالسی يا همسايه ی او بودند، جر و  بحث و مجادله داشت. يکی 
از آن  ها كه بسیار متعصب و سمج و از چپی  های دوآتشه بود، افشین امین لو نام داشت 
كه همیشه با رحیم بحث می  كرد. آن روز برای درس خواندن به صحرا رفته بودند. 
افشین تند تند حرف می  زد. موقع حرف زدن از شد ت عصبانیت دهنش كف می  كرد 

و صدايش می  لرزيد.
ـ اين قدر اسالم اسالم نکن رحیم. اسالم برای ما چه كرده؟ هی تو مسجد بنشینیم 
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و تا صبح دعا و نیايش كنیم و نماز بخوانیم كه چه؟ برای ما آب و نون و زندگی 
می  شه ؟ آخه برادر من! چرا خودمان را فريب بديم! چرا واقعیت را قبول نمی كنی.

رحیم با تعجب به افشین نگاه كرد و با لحنی مالمت آمیز گفت »خجالت بکش 
افشین! اين حرفا از تو بعیده. اگه خانواده ات رو نمی شناختم، فکر می  كردم بچه ی يکی 
از اين كمونیست  های دوآتشه هستی و اين قدر از دست تو عذاب نمی كشیدم. ببینم تو 
حالت خوبه؟ اصاًل خودت هم می دونی چه داری می  گی؟« افشین بی آن كه به رحیم 
نگاه كند، با لحنی حق به جانب گفت »حالم خیلی خوبه و كاماًل هم سرحالم. می خوام 
بدونم شما كه ادعا می  كنی در دين اسالم برابری و مساوات و عدالت در رأس امور 
قرار داره، آيا در عمل هم چنین چیز هايی می بینی؟ اگه عدالت و مساوات وجود داره، 
چرا بايد وضع ما نسبت به ديگران اين طوری باشه؟ چرا من و تو هیچ نداريم؟ ولی پسر 
حاج مختار كه هم سن ماست، ماشین خارجی سوار می شه؟ پدرش سه تا خونه و چندتا 
باغ و يه كارگاه تولیدی در اين جا داره، چندتا خونه هم در تهران داره. خوب به نظرت 
اين عدالت و مساوات است؟ پس قبول كن در عمل چنین چیز هايی كه مدعی آن 
هستی، وجود نداره.« رحیم با ناراحتی گفت »خب در كمونیست شما چی؟« افشین با 
تأكید و اطمینان گفت »در سیستم كمونیست چنین فاصله  هايی وجود نداره. برابری و 
مساوات به معنی واقعی كلمه اجرا می شه. شما خیلی خوب اينو می  دونی، ولی خودتو 
زدی به اون راه.« كتاب هايش را پرت كرد زمین و روی چمن دراز كشید. رحیم كه 
عادت داشت كم حرف بزند، ولی همیشه صحبتش مختصر و مفید بود، با دست به 
پهلوی افشین زد و گفت »بلند شو درستو بخوان. اين جوری می  خوای دانشگاه قبول 
بشی. اسالم را با ثروت حاج مختار فرشچی مقايسه نکن. آنچه امروز كمونیست در 
مورد برابری و مساوات و از بین بردن فاصله ی طبقاتی گفته و می گويد، اسالم 1400 
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سال پیش آن را به بهترين شیوه گفته و از همه ی انسان های روی زمین خواسته كه 
آن را رعايت كنن. مطالعه ات در مورد اسالم صفر است آقا.« كتاب هايش را جمع كرد 
و از جاش بلند شد. افشین نیم خیز شد. به رحیم نگاه كرد و گفت »كجا آماده ی رفتن 
شدی؟ بايد هم بريد، چون حرف حق همیشه تلخه. حرفام به مزاجت سازگار نبودند، 
نه؟« مجدد دراز كشید و به آسمان نگاه كرد. پاره های پراكنده ی ابر های كم جان در 
آسمان جوالن می  دادند و هرازگاهی جلوی نور خورشید را می  پوشاندند. رحیم به تلخی 
گفت »حرف هات به مزاج هیچ كس حتا كمونیست هايی كه احمقانه سنگشونو به 
سینه می  زنی سازگار نیست، چه برسه به يه بچه مسلمون. تو با دعا و نیايش و نماز 
مخالفی، غافل از اين كه همان طور كه بدن ما احتیاج به غذا داره، روح ما هم احتیاج 
به آرامش و صیقل شدن و پاک سازی داره كه اين كار تنها به وسیله ی دعا و نیايش 
و نماز و توسل به خداوند انجام می  شه . تنها توسل به خداوند است كه روح و جسم 
آدم و سبکبال می  كنه و يأس و ناامیدی رو به شادی و نشاط معنوی تبديل می  كنه، 
ولی متأسفانه تو اين چیزها رو نمی فهمی. تز غلط كمونیست چشمان شما رو  به   
روی حقیقت كور كرده.« با نوک كفش آهسته به پهلوی افشین زد و گفت »بلند 
شو بريم رفیق افشینف!« افشین بلند شد و كتاب هايش را جمع كرد و پیراهنش را 
روی شلوارش ر ها كرد و به طعنه گفت »راستی رحیم! چرا منبر نمی ری و برای مردم 
صحبت نمی كنی. اگه اين كار رو بکنی، كلی درآمد خواهی داشت ! ماشاء اهلل صحبت 
فريبکا رانه ی شما دست هر چه آدم دغل باز را  از پشت بسته. آخه مرد حسابی با شکم 
گشنه كه نمی شه دعا كرد. خودت می  گی كه بدن احتیاج به غذا داره، ولی ما نه غذای 
درست  و حسابی داريم و نه می  تونیم داشته باشیم. اسالم می  گه گرسنگی بکش و 
برای سرمايه دار كار كن تا ثروتشان بیش  تر بشه، در عوض روز قیامت می  ری بهشت. 
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اين وعده و وعید يه افسانه ی كودكانه بیش نیست. می  خوای قبول كن، می  خوای 
قبول نکن، ولی اين يه واقعیته.« راه افتادند. رحیم گفت »ديگه با تو برای درس 
خواندن بیرون نمی آم. به جای درس خواندن، چرت  و پرت كمونیست  ها رو تحويلم 
می  دی كه منم از شنیدن آن  ها بیزارم. چند هفته بیش  تر به كنکور نمانده. بايد درس 
بخوانیم. بحث كردن بی فايده است.« افشین خنديد و گفت »ديدی گفتم حرف حق 

تلخه. بگو كم آوردم اخوی.«
ـ كدوم حرف حق بچه؟ اين حرف های تو مفت نمی ارزند.

ـ حرف های تو خوب و باارزش هستند؟!
ـ ببین افشین! من و تو حرفای همد يگه رو نمی فهمیم، پس بهتره اين بحثا رو كنار 

بذاريم.
ـ بله معلومه كه حرفای همد يگه رو نمی فهمیم، چون تو رو شست وشوی مغزی 

داده  .
رحیم مرتب با دوستانش كه جذب گروهک های ضدانقالب شده بود ند جر و بحث 
می  كرد. رحیم به شدت مذهبی بود، نه از آن مذهبی های كه فقط اعمال دينی را انجام 
می  دهند و كاری به كار كسی ندارند. او از آن مذهبی هايی بود كه امر به  معروف و نهی 
 از منکر را جزو وظیفه ی دينی خود می  دانست و خود نیز با ايمان و عالقه به آن عمل 
می  كرد. حتا در خانه و در بین همسايه  ها و فامیل مدام بر سر مطالب مذهبی و گرايش 
به اسالم بحث می  كرد. چند بار با برادرانش ابراهیم و خلیل بر سر مسائل دينی درگیر 
شد كه پد به ناچار دخالت می  كرد تا كار برادران به جای باريک نکشد. مشهدی زينال 
چشم غره به ابراهیم رفت و گفت »بس كن ابراهیم! اين قدر با رحیم جر و بحث نکن. 
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تو برادر بزرگ هستی.« ابراهیم معترضانه گفت »به رحیم بگو بس كنه پدر. به رحیم 
بگو كه احترام برادر بزرگ تر رو نگه داره. به رحیم بگو كه در كار من دخالت نکنه. 
چرا به من امر  و نهی می  كنه. مگه من بچه ام. رحیم ديگه گندشو درآورده.« رحیم به 
طرف پدر رفت و با صدای بلند و طلبکارانه گفت »مگه من چه می  گم پدر! من می  گم 
در شأن خانوادگی ما نیست كه برادر بزرگم با يه مشت كمونیست و ضدانقالب بگرده 
و دوست بشه. پدر خودت بهتر می دونی خانواده ی آقا بیگ از قديم آدم های شرور و 
عرق خور و بی بندوبار بودند. خوب من دوست ندارم داداش بزرگم با آن ها بگرده و 
با آن  ها دوست بشه.« ابراهیم با لحنی ماليم تر گفت »من با بچه های آقا بیگ از 
بچگی دوست بودم. چطوری حاال آن  ها را ترک كنم؟ به من چه كه آن ها گرايش 
كمونیستی دارن . به قول معروف عیسی به دين خود و موسی به دين خود.« مشهدی 
زينال با لحنی آرام و متین گفت »خوب می  دونی پسرم مردم وقتی ببینن كه تو با 
كسانی می  گردی كه علناً خود را كمونیست معرفی می   كنن و سابقه ی خوبی در شهر 
ندارن، درباره ات بد قضاوت می  كنن. دوستانه با آن ها صحبت كن و بگو كه دست از 
كار های ضد دين و ضد اسالم بردارن. در اين شهر همه همديگر رو می  شناسن. آب 
بخوری، همه می  فهمن. مثل كبک سرتو می  كنی زير برف و فکر می  كنی كسی تو 
رو نمی بینه.« ابراهیم سرش را به چپ و راست چرخاند و گفت »بعد از انقالب ديگه 
آن  ها دنبال كار های سابق نمی رن. خودشونو با انقالب توجیه كرده اند. رحیم داره 
خیلی زياده روی می  كنه. چند روز پیش جلوی ناصر، میوه فروش سر كوچه، رو گرفته 
بود و گفته بود دكمه های يقه ی پیراهنت نبايد اين قدر باز باشه كه مو های سینه ات 
پیدا بشه. زن و بچه های مردم میان خريد. خوبیت نداره؟ بیچاره ناصر می  گفت 
به خاطر مشهدی زينال حرفی نزده. ولی كار رحیم درست نبوده.« لباس هايش را 
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مرتب كرد و از در زد بیرون. مشهدی زينال در حالی كه تسبیح می  چرخاند، با لحنی 
متفکرانه گفت »البته امر به معروف و نهی از منکر جزو اركان دين مقدس اسالم 
آمده و در شرع مقدس به  آن اهمیت داده شده، ولی امر به معروف و نهی از منکر 
يه شرايط و خصوصیات خاصی داره. نبايد همین طوری خودسرانه اين كار رو انجام 
داد.« به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه سکوت ادامه داد »ببین رحیم! شما كه مرتب 
كتاب های دينی رو مطالعه می  كنی، حتماً اين حديث را شنیده ايد كه می  گويند يه روز 
زنی، پسرش را به حضور رسول اكرم)ص( برد و عرض كرد: يا رسول اهلل)ص(! اين 
پسرم خیلی رطب می  خوره. می  ترسم مريض بشه. سپس از آن حضرت خواست كه 
پسرش را نصیحت كنه تا كم رطب بخوره. حضرت فرمود: من امروز نمی تونم در اين 
مورد پسرت را نصیحت كنم. او را از خوردن رطب منع كنم، چون خودم امروز صبح 
رطب خورده ام.« رحیم خنديد و گفت »بله پدر اين حديث رو خوانده ام. مثلی هم در 
اين مورد هست كه می  گويد: رطب خورده را كی منع رطب كند؟ خودت می دونی پدر 
من واجد شرايط هستم. با حجت االسالم مفیدی در اين مورد صحبت كرده ام. آنچه 

به ديگران می  گويم، خودم اول به آن عمل می  كنم و به آن معتقدم.«
آن روز ها گروهک های مختلف با اعمال و انديشه های گوناگون و اكثراً مخالف 
اسالم و انقالب در هر كوی و برزنی مشاهده می  شدند. دختران و پسران جوان كه 
جذب گروهک ها شده بودند، سرچهار راه ها و داخل میادين روزنامه های گروهک ها 
را پهن می  كردند و با  شور و التهاب به تبلیغ و تعريف از احزاب و سازمان های وابسته 
می  پرداختند. در تهران از میدان فردوسی تا میدان 24 اسفند )میدان انقالب( گروه گروه، 
پیر و جوان و زن و مرد، در خیابان ها و در پیاده روها دور هم جمع می  شدند. عقیده 
و انديشه و ديدگاه خود را بیان می  كردند. هر كدامشان كه طرفدار يک گروه خاصی 
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بودند، افکار خود را درست و افکار ديگران را محکوم می  كردند. اما در شهرستان ها 
كه مردم همديگر را می  شناختند و می دانستند كه چه كسی گرايش كمونیستی و 
چه كسی گرايش اسالمی يا ملی گرا يا لیبرالیسم يا مجاهدين خلق )منافقین( يا 
حتا سلطنت طلب را دارند. در بین برخی از گروهک ها هم اختالف داخلی وجود 
داشت. كمونیست های دوآتشه كه هیچ كس و هیچ قانونی را جز قانون كمونیست 
قبول نداشتند. آنان با آب و تاب اعالمیه  ها و دست نوشته های مانیفست كمونیست را 
پخش و توزيع می  كردند و با شور و هیجان از كمونیست تعريف و تمجید می  كردند. 
بعد از آن ها گروه های مجاهدين خلق )منافقین( بودند كه تعدادشان خیلی بیش  تر از 
گروه های كمونیست بود. هر كجا كه به نفعشان بود، به طرف كمونیست می  رفتند 
و چون به بن بست می  رسیدند، به سوی اسالم تغییر مسیر می دادند. اما گروه های 
مذهبی كه بیش  تر مردم مسلمان و انقالبی را شامل می  شد، با آرامش و منطق از 
شريعت و طريقت اسالم دفاع می  كردند. در برخی جا ها چه در شهرستان ها و چه در 
تهران اين گروهک های نوظهور به جان هم می  افتادند و كار به قتل و كشتار هم 
می  كشید. هر حزب و گروهی انقالب را از آن خود می  دانستند و خود را وكیل و وصی 
مردم می  پنداشتند و گروه خود را تافته ی جدابافته معرفی می  كردند. اين اوضاع و 
احوال نه آزادی و دموكراسی بود و نه يک بحث و مجادله ی سالم علمی و پژوهشی، 
بلکه يک حالت آشفتگی و درهم ريختگی  و بلبشويی بود كه هیچ اصول و منطقی 
بر آن حاكم نبود. جوانان مسلمان كه اسالم و عقايد و شريعت اسالمی در تمام تار 
و پود وجودشان تنیده شده بود. نمی توانستند چنین آشفته بازاری را كه علیه اسالم و 
انقالب برپا شده بود، تحمل كنند. لذا جوانانی امثال رحیم غروبی و دوستانشان مدام 
با افراد گروهک ها درگیر بودند. رحیم همیشه باادب و احترام و در عین حال با منطق 
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قوی و داليل محکم هر روز با چند نفر از دوستان و آشنايانی كه جذب گروهک های 
مخالف اسالم شده بودند، به بحث  و گفت وگو می  نشست و سعی می  كرد كه آن  ها را 
از راهی كه انتخاب كرده بود ند، برگرداند و از عقیده ای كه با شور و شتاب و عجوالنه 
انتخاب كرده بودند، منصرفشان كند. هرچند در اين كار دچار مشکالتی هم می  شد و 
حتا چند بار هم تهديد به ترور شده بود، ولی هرگز از كار و فعالیت در اين راه مأيوس 

و نا امید نمی شد. 
ـ من  تقريباً همه ی شما   را می  شناسم. تا جايی كه می  دونم و از پدر و پدربزرگم 
شنیده ام، خانواد ها ی شما همگی پايبند مسجد و نماز و روزه و ساير واجبات و مستحبات 
اسالم بودند و مدام در اجتماعات دينی حضور داشتند و به فقرا و نیازمندان كمک 
می  كردند. نمی دونم چه چیز باعث شده كه شما يه دفعه جذب گروهک های انحرافی 
و ضد دين و اسالم و انقالب شدين. بهتره تاريخ كمونیست و لیبرال ها و ملی گرايان 
و سلطنت طلبان رو مطالعه كنید. به تبلیغات دروغین و فريبکارانه ی سردسته ی اين 
گروهک ها توجه نکنید. كسانی كه شما را به سوی گروهک های ضاله و يک شبه 
متولدشده سوق می  دهند، خودشان مواجب بگیر بیگانه هستند. اينا مأموريت دارن كه 
علیه اسالم و انقالب وارد عمل شوند. به چند واژه و حرف های فريبنده ی به ظاهر 
شیرين آنان توجه نکنید. در مورد سرمايه و سرمايه داری در اشتباه هستین. اسالم 
طرفدار سرمايه داری نیست. البته سرمايه داری را نفی هم نمی كنه. هر سرمايه ا ی كه 
از راه حالل به دست آمده باشه، از نظر اسالم بالمانع و فاقد اشکال شرعی است. در 
اسالم كسب و كار آزاد است. كسب ثروت از راه قانونی و شرعی نه تنها اشکالی نداره، 

بلکه خیلی هم خوب و قابل احترام است و باعث پیشرفت و ترقی مملکت می  شه.
اروجعلی حصاركندی كه يکی از چپی های تند رو و دوآتشه بود، با اعتراض حرف های 



51 شهید رحیم غروبی

رحیم را قطع كرد و گفت »آقا رحیم خودمانیم لجبازی وتعصب را كنار بذار. كدوم 
سرمايه از راه حالل به دست آمده ؟ كدوم يک از سرمايه دارانی كه می  شناسیم، از 
راه كسب و كار درست صاحب آن همه ثروت شده اند؟ بس كن آقا! گوش ما از اين 
حرفا پره !« رحیم با اخم گفت »واقعاً برايتان متأسفم و يقین دارم روزی به اشتبا ه های 
خود پی می  برين، ولی می  ترسم آن روز دير شده باشه . اين حرف هام رو كه امروز 
يکشنبه 25 خرداد 58 است دوستانه به شما گفتم. آن رو به خاطر بسپاريد.« اروجعلی 
از اين صحبت رحیم يکه خورد. با كمی مکث گفت »ببین آقا رحیم ما هر روز در 
اين كمیته جمع می  شیم تا حرف های همديگر رو بشنويم. شما تعارف و تبلیغ رو كنار 
بذار، به ما بگو چرا اسالم از سرمايه داران پشتیبانی می  كنه؟ چرا اسالم اجازه می  ده 
كه يک مرد چندين زن را به عنوان همسر زير سلطه ی خود دربیاره و همچون برده 
با آنان رفتار كنه؟« به بقیه نگاه كرد تا عکس العمل آن  ها را ببیند. همه صحبت 
اروجعلی را تأيید كردند. رحیم با لحنی متین و آرام گفت »در اسالم اصل بر برائت 
است. در اسالم همه بی گناهند، مگه خالف اون ثابت بشه. تا زمانی كه ثابت نشه 
يک سرمايه دار از راه غیرشرعی ثروتی را جمع كرده، از نظر اسالم ثروتش مشکلی 
نداره. اسالم از همه ی مسلمانان پشتیبانی می  كنه و مسلمانان رو برادر هم می  خونه. 
در مورد زنان هم اسالم با شرايطی خاصی  اجازه داده كه يک مرد چند زن را به عقد 
و نکاح خود دربیاره، از جمله عدالت و مساوات بین زنان و تأمین مسکن و لباس و 
نفقه ی آنان و...« اروجعلی پريد تو صحبت رحیم و گفت »اين حرفا يک نوع تبلیغ و 
تعارف خشک  و خالی و عوام فريبی بیش نیست آقا. اين داليل سست  و بی پايه برای 
توجیه كار سرمايه داران و بردگی زنان غیرقابل قبول است. اگه منصفانه قضاوت كنی، 
خودت متوجه خواهید شد كه اين ادعای شما غیرمنطقی و مردود است.« يکی ديگر 
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از طرفداران كمونیست كه جوانی زير بیست سال بود، با هیجان گفت »سرمايه دار  ها 
مالیات نمی دن. كارگران را تا حد نابودی استثمار می كنن، مسافرت های هوايی و 
كنار دريا و استفاده از كلینیک های درجه يک پزشکی و خوراک و پوشاک و مسکن 
آن چنانی مختص آنان است. جمعیت انبوه كارگران و پلیس و قانون و قوه های 
سه گانه همه و همه زير سلطه ی سرمايه داران و به نفع سرمايه داران در كار و تالش 
هستند. بیش  تر آخوند  ها هم به نفع آن  ها فتوا صادر می كنند. چون مواجب بگیر آن ها 
هستند. به قول بزرگان اقتصاد هیچ كاخی درست نمی شود، مگه خانه ی چند فقیر 
و فقرا ويران گردد. اين گفتار واقعیت محض است. كدوم سرمايه دار از راه حالل 
سرمايه دار شده؟« دست هايش را به عالمت تأيید باال و پايین برد. از شدت هیجان 
چشمانش از حدقه زده بودند بیرون. د هانش كف كرده بود و صدايش می  لرزيد. آب 
د هانش را قورت داد و پیش بقیه نشست. افشین از جايش بلند شد رو در روی بقیه 
ايستاد. حالت آشفته ای داشت.  از روی نوشته ای با شور و التهاب چنین خواند »واقعیت 
اين است كه انقالب مردم ايران بر طاغوت و طاغوتیان پیروز شد و آن ها را نابود كرد، 
ولی طاغوت اقتصادی قارون و قارونیان نه تنها از بین نرفت، بلکه روز به روز رشد و نمو 
كرده و می كند تا همچنان قشر كارگر و زحمتکش را ببلعد و نابود كند. رفقای عزيز و 
گرامی يکی از دل سوختگان بی عدالتی اقتصادی می  گويد هرجا طفلی گرسنه است، 
خوراک او در سفره ی رنگین اغنیاست. هرجا زاغه نشین بینوا در گوشه ای می  لولد، حق 
مسکن او در خانه های بزرگ شمال شهری ها و ديگر كارخانه داران و مقاطعه كاران 
و تجار بزرگ و توانگران است. هرجا برهنه ای و بی لباسی برخود می  لرزد، جامه ی او 
در جامه دان های زيبا و متنوع خانواده های توانگر است. هرجا طفلی حق تحصیالت 
اولیه  ندارد، حق او در پای فرزندان مرفه و خارج گرد و متمکنان ريخته شده است. 
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خرج تحصیل ضروری اين طفل و امثال او خرج تفريح ها و فسادها و شب نشینی های 
آنان است... اين چیزها رو هر روز ما می  بینیم و لمس می  كنیم. آن  وقت برادر ما 
رحیم غروبی واقعیت ها را ناديده می  گیره و از اسالم دفاع می  كند. تنها لشکر بزرگ 
پرولتارياست كه می تواند شاخ اين غول بزرگ فسق و فجور و فساد و تباهی رو 
درهم بشکند و سیستم اشتراكی را در جهان مستقر كند.« طرفداران كمونیست با 
كف  زدن های ممتد از صحبت افشین استقبال كردند. رحیم عصبانی شد، ولی سعی 
كرد بروز ندهد پس لبخند زوركی زد و گفت »الحق افشین انشای خوبی نوشته بود. 
اما برادران بهتره تابع احساسات نشین. بهتره چشمتان رو  به روی حقیقت باز كنید. 
برادران توجه داشته باشید كه اگه تاجری مالیات نداده، اگر كارخانه داری حق كارگران 
را پايمال كرده،  پای اسالم رو به میون نکشید و اسالم رو مسبب اين بی عدالتی 
و حق كشی معرفی نکنید. اسالم فرموده هنوز عرق كارگر خشک نشده، مزدش را 
پرداخت كنید. اگه حق تحصیل از طفلی گرفته شده، اگه بینوايی از سرما در خود 
می  لولد، اگه عده ای از سرمايه داران در شب نشینی های آن چنانی در فسق و فجور و 
فساد و تباهی غرق شده اند، اسالم مقصر نیست. اسالم با همه ی اين پديده های شوم 
و شنیع جامعه به شدت مخالف است و با آن ها مبارزه می  كنه. اسالم از بدو ظهورش 
تا به امروز مدام با اختالف طبقاتی با فساد مالی و اخالقی و استثمار و استعمار و 
برده داری مخالف بوده است و علیه آن مبارزه كرده است. زمانی كه اسالم و اسالمیان 
برای استقرار حق و حقیقت و شرف و عدالت و انسانیت مبارزه می  كرد و آن را فرياد 
می زد، نه از ماركس و لنین و استالین و مائو خبری بود و نه از كمونیست و مانیفست 
آن اثری ديده می  شد . پس خواهش می كنم   بیش  تر و عمیق تر تاريخ اسالم را مطالعه 
كنید. مروری هم بر تاريخ كمونیست در ايران رو انجام بدين. گروه 54نفره ی دكتر 
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تقی ارانی می  خواست كمونیست را در ايران حداقل به صورت يک جريان سیاسی 
مستقر كنه. اما نتونست اين كار رو بکنه. بعد از او گروه های زيادی به دستور رفیق 
باقروف و ديگران راه دكتر تقی ارانی را دنبال كردند، ولی همگی رسوا شدند. چون 
آن  ها هم مثل شما  اسالم و مردم ايران و قدرت روحانیت را كه نماينده ی شريعت و 
طريقت اسالم هستند رو نشناخته بودند. جمهوری آذربايجان و مهاباد رو به  ياد آوريد 
و درباره ی آن مطالعه كنید. شما تنها به جنبه های اقتصادی كمونیست ها توجه نکنید. 
مانیفست كمونیست  و دكترين ماركس و لنین و استالین و انگلس، انسان را هما نند 
حیوان می  داند. ايمان و خداپرستی و معنويت و عاطفه در مانیفست كمونیست، محلی 
از اعراب نداره. كمونیست خدا و معنويت و دنیای بعد از مرگ را به كلی نفی می  كند. در 
هیچ جای دنیا اين تز قابل قبول نیست و در هیچ جای دنیا هم به آن شکل  و شیوه  ای 
كه شماها از آن تعريف می  كنید، مستقر نشده است.« همه در سکوتی پرغوغا فرو 
رفتند. رحیم مدام درباره ی اسالم و شريعت اسالمی با جوانانی كه يک شبه با شور و 
اشتیاق جذب گروهک های منحرف شده بودند، صحبت می  كرد و می خواست آن ها 
را متوجه اشتباهاتشان كند. در بعضی جاها موفق می  شد، ولی در بعضی جا ها هم 

كارشان به دعوا و درگیری می  كشید و رحیم را تهديد می  كردند.
در آن زمان هنوز ماهیت واقعی مجاهدين خلق )منافقین( برای مردم روشن نشده 
بود. بیش  تر جوانان شهرستان ها به شدت و با تمام وجود طرفدار مجاهدين شده بودند. 
در خوی طرفداران مجاهدين خلق نسبت به ساير گرو ها بیش  تر بودند. سر كوچه و 
خیابان و دور میدان ها و سر گذرگاه ها همیشه تعدادی جوانان اعالمیه های مجاهدين 
خلق را پخش می  كردند و با آب  و تاب و داد و فرياد برايشان تبلیغ می  كردند. رحیم 
با وجود سن كم دارای معلومات و اطالعات عمیق دينی و سیاسی بود. او مدام با 
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مهربانی و صمیمیت سعی می  كرد دوستان و آشنايان و همشهريان خود را كه اكثراً 
به طور ناگهانی و يک شبه كمونیست و مجاهد و لیبرال و ملی گرا و سلطنت طلب و... 
شده بودند، از ماهیت انحرافی و وابستگی و ضددين و انقالب بودن آن سازمان ها 
آگاه سازد. لذا مرتب و مدام در مساجد و تکیه  ها و جا های ديگر با هم می  نشستند 
و بحث می  كردند. دكتر هاشم قربانی يکی از دوستان رحیم، جانباز جنگ تحمیلی، 
جزو كسانی بود كه به كمونیست گرايش پیدا كرده و جزو چريک های به اصطالح 
فدايی خلق شده بود. در خوی بعد از انقالب مدام با رحیم درباره ی اسالم و كمونیست 
بحث می  كرد. رحیم بیانی بسیار جذاب و اثرگذار داشت و مدام او را از اين راه برحذر 
می  داشت، ولی او داليل رحیم را در مورد محکومیت كمونیست نمی پذيرفت. حتا با 
هم تنش هايی هم پیدا كردند، با وجود اين، رحیم با متانت و شکیبايی و صبر و حوصله 
كارهای او را تحمل می  كرد. با وجودی كه قربانی به او پرخاش و توهین كرده بود، 
ولی رحیم با نجابت و مردانگی قربانی را بخشید و همچنان از او می خواست كه دست 
از عقايد كمونیستی بردارد. صحبت و داليل و بیان رحیم به قدری متین و منطقی بود 
كه سرانجام  قربانی را به فکر واداشت. ولی قربانی نمی خواست غرورش را بشکند. او 
همچنان در عقیده ی خود پابرجا بود. رفتار و كردار و برخورد رحیم لحظه ای قربانی را 
رها نمی كرد. سرانجام قربانی با مطالعاتی كه در مورد داليل رحیم انجام داد، متحول 
شد و به ماهیت انحرافی و پوچی كمونیست ها پی برد. در نهايت پشیمانی و ندامت 
پیش رحیم رفت و از او حاللیت طلبید. البته خیلی از جوانانی كه با رحیم بحث 
می  كردند، بعد ها به ماهیت انحرافی گروهک ها پی بردند و عاشقانه به سوی اسالم 

و انقالب برگشتند. 
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5
همه چیز در تهران برای رحیم تازگی داشت. ساعت ها به ساختمان ها و ماشین ها 
و ازدحام مردم و پوشش خانم  ها و... خیره می  شد، ولی هیچ يک از اين چیز ها در 
روحیه ی اسالمی و انقالبی رحیم تأثیری نداشت. رحیم با شور و التهاب در دانشگاه 
علوم پزشکی تهران ثبت نام كرد. او هزار امید و آرزو و نقشه های دور و دراز و در عین 

حال شیرين و دل انگیز را در سر می پروراند و به آن می  انديشید .
ـ به محض اين كه پزشک عمومی شدم، اول تخصصم رو می  گیرم، بعد با دختر 
يکی از روحانیون مورد عالقه ام مثل حجت االسالم قرائتی ازدواج می  كنم. البته اگه 
دختر حجت االسالم قرائتی باشه كه ديگه نور علی نور. بعد تمامی مريض های 
بی بضاعت رو مجانی معالجه و با خرج شخصی خود، آن ها رو در بیمارستان بستری 
می  كنم. غیر از بیماران به مردم فقیر هم كمک می  كنم. به بچه های اصالن فیروزی 
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كه در تصادف ناقص شده و از كار افتاده هم كمک می  كنم و اگه هم تونستم بیمه اش 
رو درست می  كنم.

رحیم با اين رؤيا های شیرين و دلچسب سر كالس رفت و درس را شروع كرد، ولی 
هنوز يک ماه از تشکیل كالس ها نگذشته بود، متوجه شد كه دانشگاه تهران آن چیزی 
نیست كه قباًل در ذهن و ضمیرش نقش بسته بود. آنچه رحیم در دانشگاه تهران 
می  ديد و لمس می  كرد و هر روز با آن مواجه می  شد، در واقع يک میدان مبارزاتی 
گروهک هايی بود كه اصاًل و ابداً با انقالب و جمهوری اسالمی ايران هم خوانی 
و هم سويی نداشت. آن جا نه تنها يک مجتمع بزرگ فرهنگی و آموزشی و علم و 
دانش و فن آوری نبود، بلکه يک جوالنگاهی شده بود بین احزاب و سازمان های 
سیاسی كه هر كدام از آن ها ساز خود را می  زدند و علیه بقیه تبلیغ می  كردند. اهم 
فعالیت دانشجويان منحصر شده بود به تبلیغ و تعريف و بزرگ نمايی يک حزب و 
گروه و سازمان و تبلیغ علیه حزب رقیب. بیش  تر تبلیغ و فعالیت اين گروه  ها علیه 
جمهوری اسالمی ايران و انقالب و روحانیت واليت فقیه بود. در هر گوشه ای از 
دانشگاه گروهی برای خودشان تشکیالتی درست كرده بودند و علناً علیه واليت 
فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تبلیغ و فعالیت می  كردند. عده ای از 
آن ها در محوطه ی دانشگاه چادر بزرگی برپا كرده بودند و سعی می  كردند دانشگاه را 
زير سلطه ی خود درآورند. آن ها مرتب اسلحه و مهمات و مواد منفجره را در دانشگاه 
جا به جا می  كردند.  وقتی پا در دانشگاه تهران می  گذاشتی، انگار به يک پايگاه نظامی 
در حال جنگ قدم گذاشته ايد. اين گروه ها شامل گروه های كمونیست و لیبرال ها و 
مجاهدين خلق )منافقین( و ملی ها و سلطنت طلب ها بودند. هر گروهی بخش هايی 
از دانشگاه را برای خود قرق كرده بودند. رحیم با كنجکاوی و بررسی دقیق اوضاع و 
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احوال دانشگاه را ارزيابی كرد؛ چیزی كه بتواند رؤيا و آرزو های آينده ی او را برآورده 
كند، مشاهده نمی كرد. بیش  تر استادان به طور آشکار بعضاً هم با طعنه و در لفافه علیه 
اسالم و انقالب تبلیغ می  كردند. تنها امید و تکیه گاه رحیم گروهی از دانشجويان 
انجمن اسالمی بود كه با مشاهده ی رفتار و كردار و برخورد آن  ها روزنه ی امید در دل 
رحیم جرقه زد. پس بی هیچ معطلی عضو انجمن دانشجويان اسالم پیرو خط اسالم 
و امام درآمد. دومین چیزی كه رحیم را در رسیدن به آمال و اهدافش ياری می  كرد، 
ملحق شدن به گروه دكتر مصطفی چمران بود. گروه دكتر چمران يک گروه صرفًا 
آموزشی بود كه جدای از دانشگاه بود. رحیم از همان روز های اول مجذوب دروس 
دكتر چمران شد كه صرفاً در مورد نظامی گری و دفاع از كشور بود. با خود می  گفت 
»كاش استادان دانشگاه همانند اين مرد عینکی با قد متوسط و بدنی الغر و چهره ی 
گندمگون با آن بیان دلنشین به ما درس می  دادند.« دكتر چمران بی آن كه توقعی 
داشته باشد يا مزدی دريافت كند يا منتظر پست و مقامی در اين زمینه باشد، به جوانان 
داوطلب و عالقه مند به فراگیری دروس نظامی و دفاعی درس می  داد. هرچند وزير 
دفاع هم بود، ولی آموزش و تدريس علوم نظامی به افراد داوطلب و حزب اللهی را 
بر هر چیز ديگری در آن مقطع زمانی ترجیح می  داد . دروس دكتر هم تئوری بود و 

هم عملی . 
ـ برادران! اين دروس كه تدريس می كنم، هرچند ربطی به دروس برادران دانشجو 
ندارد، ولی بدانید انقالب ما كه علیه ظلم و ستم و خودكامگی جنايتکاران تاريخ بود، 
دشمنان زيادی داره. هنوز دشمن در خانه است. خودتان می  دانید كه در كردستان 
چه می گذرد. برای ر هايی از ظلم و جنايت دشمنان بايد آمادگی كامل و دايم داشته 
باشیم. هرچند فعاًل از جنگ كالسیک خبری نیست، ولی به قول نظامی  ها زمانی كه 
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خبری نیست، بدانید كه حتمًا  خبری هست. پس بايد همیشه آماده ی دفاع باشیم.
رحیم بیش  تر از دروس دانشگاه مجذوب دروس دكتر چمران شده بود. او كتاب های 
زيادی در مورد دروس نظامی تهیه كرده بود و با عالقه در كنار دروس پزشکی آن  ها 
را مطالعه می  كرد و مدام دكتر چمران را درباره ی برخی از دروس نظامی سؤال پیچ 

می  كرد.
آقای دكتر! ببخشید! شما فرمودی كه چريک فردی است بومی و مخالف  ـ 
تشکیالت و رژيمی است كه در كشورش حکمرانی می  كنه. او در حوزه ی فعالیتش 
وجب به وجب منطقه را می  شناسد. او نه به خاطر پول و مقام و نام مبارزه می  كند، 
بلکه او صرفاً برای آزادی كشورش از زير يوغ رژيمی كه كشورش را اشغال كرده 
يا گروه و افرادی كه مايه ی ناامنی و فساد و جنايت و... هستند، مبارزه می  كند. خب 

استاد تا اين جا كه درست گفتم.
به دكتر و افراد گروه نگاه كرد. دكتر چنان كه عادتش بود، موقعی كه درس می  داد، 
همیشه سرپا می ايستاد و تمام بدنش را هماهنگ و متناسب با موضع صحبتش 
حركت می  داد. از جاش بلند شد. سرش را بلند كرد و دست ها را به حركت درآورد و 
گفت »چريک يا پارتیزان يا گريالی، همه يک هدف را دنبال می  كنند. مبارزه علیه 
زور و ستم و جنايت. خواه اين ظلم و جنايت توسط يک رژيم حاكم انجام گیرد يا 
ازطرف يک گروه و يا هر تشکیالت ديگر. چريک مبارز از جان و مال و هستی خود 
در راه اهدافش می  گذرد. خوب برداشتی كه از چريک داشتی اصالح كنید. حاال بگو 
سؤالت چه بود؟« رحیم به يادداشت هايش نگاه كرد و دفترش را ورق زد و گفت »اگر 
اشتباه نکرده باشم، شما فرمودی كه برای دستگیری يا كشتن يک چريک حداقل 
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بیست نفر نظامی دوره ديده و كاركشته الزم است. اين مورد برايم معما شده. فردی 
كه نظامی نیست، چرا برای كشتن او بیست نظامی بايد وارد عمل شوند؟« همه به 
رحیم نگاه كردند. دكتر به عالمت تأيید سرش را تکان داد. بعد از كمی مکث گفت 

»در اين مورد علل زيادی وجود داره كه فقط به چند مورد آن اشاره می  كنم.
1. فرد چريک با تمام وجود به مبارزاتش ايمان داره. او با ايمان و اعتقادش می  جنگه. 

اجباری برای جنگیدن نداشته، جز ايمان و اعتقاد قلبی.
2. او برای پول و مقام و نام نمی جنگه. 

3. او داوطلب مبارزه شده، اجباری در كارش نبوده. 
4. او به منطقه مسلط است. وجب به وجب منطقه را می  شناسد. 

5. چون او يک فرد ملی و وطن پرست است، مردم او را دوست دارند و از او پشتیبانی 
می  كنند و سعی می  كنند در هر شرايطی او را حفظ كنن. او در واقع يک قهرمان ملی 

محسوب می  شود. 
6. او از دل و جان خوا هان عدالت و شرف و انسانیت و آزادگی است. كسی كه دارای 
اين چنین خصوصیاتی باشد، مورد توجه همه ی مردم عدالت خواه جهان خواهد بود. 

7. جا و مکان و لباس او معلوم و مشخص نیست، به همین علت است كه می  گويند 
چريک همه جا هست و هیچ جا نیست. 

8. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم چريک، پارتیزان، میلیشیا توسط ژنرال تیتو 
و يارانش در يوگسالوی تشکیل شد كه نیروهای اشغال گر كشورشان را به ستوه 
آوردند. فعاًل اين چند مورد را به خاطر بسپاريد، بعداً  در اين مورد صحبت خواهم كرد.« 
همه ی افراد گروه كه تعدادشان بیش از سیصد نفر بودند، در سکوتی متفکرانه فرو 
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رفته بودند و حريصانه به آنچه دكتر می  گفت گوش می  دادند. رحیم به شدت مجذوب 
دروس نظامی شده بود و در دروس نظامی پیشرفت زيادی هم كرده بود، طوری  
كه دكتر از استعداد و قريحه ی او تعجب می  كرد. بعضی وقت ها كه دكتر سر كالس 
نمی آمد، رحیم به جايش به افراد درس می  داد و كالس را اداره می  كرد. رحیم به شدت 
از جناح بندی ها و چند دستگی در دانشگاه رنج می  برد و نگران و مأيوس شده بود. با 
چند نفر از دوستان جديدش از جمله حسین املشی و جواد قادری و چند نفر ديگر 
كه جزو انجمن اسالمی دانشگاه و گروه چمران بودند، مشورت كرد. گروه انجمن 

اسالمی در اقلیت بودند.
ـ میگم حسین هیچ متوجه شده ای كه  تعدادی زيادی از افرادی كه در دانشگاه 
سرسختانه و با تعصب خاص از احزاب و سازمان های سیاسی نوپا پشتیبانی می  كنند، 
اصاًل دانشجو نیستند. اينا به كمک تعدادی از دانشجويان هم فکر خود در دانشگاه 
رخنه كرده اند و شبانه روز مشغول فعالیت و تبلیغات سوء علیه جمهوری اسالمی و 

انقالب هستند. بايد جلوی اين ها رو بگیريم. بايد به رئیس دانشگاه گزارش كنیم.
حسین آهی كشید و غمگینانه گفت »متأسفانه رئیس دانشگاه و معاونین او از همین 
قماش هستند. آن ها ضدانقالب و اسالم هستند و از هیچ كوششی در تضعیف و حتا 
بر اندازی جمهوری اسالمی ايران خود داری نمی كنند. اين ها بهتر از من و تو می دونند 
كه در دانشگاه چه می  گذره.« مجتبی حقی كه يکی از بنیان گذاران انجمن اسالمی 
در دانشگاه بود، گفت » اين ها تمام اوراق تبلیغات و اعالمیه  ها رو خودشون  با هزينه ی 
دانشگاه چاپ و تکثیر می  كنند و در بیرون از دانشگاه بین مرد م توزيع می  كنند. اين ها 
مأموريت ويژه دارند كه علیه جمهوری اسالمی و دستاورد انقالب فعالیت و مبارزه 
كنند. حتا اگر شده مبارزه ی مسلحانه، اين ها از جای ديگر دستور می  گیرند و تغذيه 
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می  شوند. درس و دانشگاه بهانه است. بايد يک فکر اساسی كرد.« همه به هم نگاه 
كردند. گاهی هم اين گروه ها به جان هم می  افتادند، ولی خیلی زود با هم كنار 
می  آمدند و می گفتند » دشمن مشترک ما جمهوری اسالمی است. اول بايد سعی 
كنیم كه آن را  حذف كنیم، بعد با هم رفع اختالف می  كنیم.« در بیرون از كالس هم 
مدام علیه دانشجويان انجمن اسالمی موضع می  گرفتند و تمام فکر و ذكرشان تحقیر 
و توهین به دانشجويان انجمن اسالمی بود. دانشجويان عضو انجمن اسالمی در آن 
مقطع زمانی در دانشگاه نسبت به گروه های ديگر كه بیش  ترشان هم دانشجو نبودند، 

در اقلیت قرار داشتند و خیلی هم مظلوم واقع شده بودند.
در كردستان از بدو پیروزی انقالب حزب دمکرات و سازمان چپی كومله و گروه 
رزگاری جنگ مسلحانه را علیه جمهوری اسالمی ايران راه انداخته بودند و با شد ت 
تمام با نیرو های جمهوری اسالمی ايران می  جنگیدند. تنها نیروهای حزب اللهی بودند 
كه از انقالب و دستاورد آن با چنگ و دندان دفاع می  كردند. ر حیم چند  بار با دكتر 
چمران و گروهش به كردستان رفت و با افراد ضدانقالب درگیر شد. تعداد زيادی از 
آن ها را قلع و قمع كرد ، ولی آن  ها ريشه كن نشدند و همچنان با جمهوری اسالمی 
می  جنگیدند. يک روز سر كالس رحیم با اعتراض به يکی از استادان گفت »آقا 
اين جا مركز كشمکش سازمان ها و احزاب سیاسی شده. چیزی كه من در اين جا 
نمی بینم و لمس نمی كنم، تدريس علم و دانش و توسعه ی فرهنگی است. هرچند 
مسائل سیاسی و اطالعات عمومی برای دانشجويان يک امر ضروری است، ولی بايد 
در حاشیه ی آموزش عالی قرار بگیرد. آموزش عالی بايد اصل باشد، بقیه فرع، ولی 
اين جا برعکس شده. برای من غیر قابل قبول است كه اين جا دانشگاه تهران باشد. 
مگر اين جا تابع دولت جمهوری اسالمی ايران نیست. مگر اين جا از قانون اساسی 
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جمهوری اسالمی ايران تبعیت نمی كند.« استاد سراپای رحیم را ورانداز كرد و در 
طول كالس به قدم زدن پرداخت، سپس با لحنی آمیخته به طعنه و مسخره گفت 
»اين جا دانشگاه و مركز آزادی و دموكراسی است آقا. اين جا جای روضه خوانی و 
منبر رفتن نیست. البته همه ی دانشجويان از جمله خود شما می  توانید از هر حزب و 
سازمانی كه دوست داری طرفداری و برايش تبلیغ كنی و از هر حزب و سازمانی هم 
كه قبول نداری، می  توانی  انتقاد كنی. بقیه هم همین طور. شما از شهرستان اومده ای، 
كم كم همه چیز رو می فهمی. اگر هم اين سیستم آموزشی را قبول نداری، می  خواهی 
همه چیز مطابق میل و سلیقه ی امثال شما باشد. خب اشکالی نداره، برو قم، در 
حوزه ی علمیه ی آن جا درس بخوان، يه عمامه هم بذار رو سرت و فرياد بزن و بگو 
حزب فقط حزب اهلل، بقیه هیچ !« دانشجويان طرفدار گروهک ها با صدای بلند زدند 
زير خنده. استاد در ادامه ی صحبتش گفت »بايد دانشجويان مخصوصاً دانشجويان 
حزب اللهی    كه در اقلیت هم هستند، سماجت و لجاجت و تعصبات خشک و بی منطق 
را كنار بگذارند و از مطالب شعاری و كلیشه ای خود داری كنند.« رحیم كه به شدت 
 ناراحت و عصبانی شده بود، كتاب هايش را برداشت و از جاش بلند شد و لحظه ای 
كه پا به رفتن داشت، نگاهی به استاد انداخت و با تنفر و انزجار گفت »هرچه بگندد، 
نمکش می  زنند، وای به آن روز كه بگندد نمک!« از در زد بیرون. استاد از اين حرف 
رحیم يکه خورد. به دنبال رحیم راه افتاد و گفت »صبر كن ببینم بچه! وايستا ببینم تو 
چه غلطی كردی؟ برگرد تا با هم صحبت كنیم .« رحیم چند لحظه ايستاد و برگشت 
و به استاد نگاه كرد و گفت »من با شما هیچ صحبتی ندارم و شما نه يک استاد 
دانشگاه كه يک فرد خائن و ضد انقالب هستی كه مأموريت خاصی در اين زمینه 
داری و با ضدانقالبیون رابطه داری. ديگه هم به درس هات احتیاجی ندارم. به كوری 
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چشم دشمنان اسالم و انقالب می  رم قم و با برادران حزب اللهی پرچم حزب اللهی  ها 
رو هم بر فراز همین دانشگاه به اهتزاز درمی آريم.« به طرف خوابگاه راه افتاد. استاد از 
اين كار رحیم پکر و پريشان شد. فوری  پرونده ی رحیم را از مسؤل بايگانی گرفت، به 
مطالعه ی آن پرداخت. بالفاصله گزارشی علیه رحیم به رياست دانشگاه نوشت و رحیم 

را فردی واپس گرا و حزب اللهی افراطی و فردی اخالل گر و... معرفی كرد.
بود.  درآمده  نیمه تعطیل  به صورت  تقريباً  دانشگاه  سال 1358،  اول  نیمه ی  در 
كشکمش های سیاسی بین گروه های نوپا كه خود را صاحب انقالب می  دانستند، 
از يک طرف و افراد وفادار به انقالب و جمهوری اسالمی ايران از طرف ديگر به 
شیو ه ای بسیار تند و خشن در جريان بود كه همه ی امورات دانشگاه را تحت الشعاع 
خود قرار داده بود. برخی از دانشجويان مسلمان و معتقد به اسالم و انقالب و واليت 
فقیه كه عضو هیچ گروه و سازمانی هم نبودند، هر چقدر خود را بی طرف معرفی 
می  كردند، ولی وقتی توهین و تحقیر گروه های افراطی علیه اسالم و جمهوری 
اسالمی را می شنیدند و سکوت استادان و برخی از مسؤالن دانشگاه را مشاهده 
می  كردند، نمی توانستند بی تفاوت بمانند، ناچار وارد معركه می  شدند، كه بیش  تر 
وقت ها اختالف آنان به در گیری فیزيکی می  كشید. رحیم همانند زمان محصلی در 
خوی با افراد منحرف و ضد اسالم مباحثه می  كرد، ولی افراد ضدانقالب در دانشگاه 
به مراتب قوی تر و پرادعاتر از افراد انحرافی در خوی بودند كه كار رحیم و بحث با 
آن  ها خیلی مشکل شده بود. ولی رحیم نه تسلیم آن ها و عقايد آن ها می  شد و نه 
بی تفاوت می  نشست، بلکه به شدت با آن ها بحث و مبارزه می  كرد. محمود ابطحی 
يکی از تندرو های خشن گروهک های چپی بود. او با غرور و در عین حال خشم 
و پرخاش می  گفت »اين جمهوری رو هم همانند رژيم پهلوی به زير می  كشیم. 
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اين حکومت آخوندی از رژيم پهلوی قوی تر كه نیست. اگه رده های باال ی سازمان 
اجازه بدهند، تنها گروه شهید روزبه و گلسرخی و برادران رضايی می  تونن يک شبه 
بساط اين آخوند ها رو درهم بريزن.« كتاب اقتصا د به زبان ساده را كنار گذاشت و 
به رحیم نگاه كرد. رحیم با لحنی توأم با ادب و متانت كه شیوه ی همیشگی او بود، 
گفت »خیلی تند می ری رفیق ابطحی. رفیق گلسرخی و روزبه از كانال اسالم وارد 
مبارزه شدند. اگه همین آخوند هايی كه شما و رفقاتون در نهايت بی انصافی از آنا ن 
انتقاد و حتا به خود اجازه می  دهید كه به دور از شأن و مقام يه دانشجو نسبت به آنان 
توهین روا می دارين، يه فتوای ساده علیه تشکیالت شما و ديگر گروه های تازه به پا 
خواسته صادر كنن، فقط در عرض چند ساعت مردم بنیاد اين گروها و بانیان اونا 
رو به خاكستر تبديل می  كنند. شما تاريخ رو مطالعه كنید، می بینی كه قدرت همین 

آخوندها چه اندازه است.« 
ـ كدوم تاريخ! كدوم فتوا! مرد  حسابی  آخوندها جز منبر رفتن كاری برای توده ی 
عظیم كارگر انجام نمی دن. شما يه نمونه از اين فتواها رو برايمان بگويید كه به نفع 

مردم بوده باشه.
ـ نمونه ها خیلی زيادند. بارزترين نمونه ها همین فتوای امام خمینی )ره( بود كه بساط 

2500ساله ی شاهنشاهی رو درهم ريخت و از بین برد. 
ـ رژيم شاهنشاهی رو ما سرنگون كرديم، نه شما حزب اللهی ها. شما حزب اللهی ها 

می  خواين انقالب رو مصادره كنین؛ ولی ما نمی گذاريم.
ـ خوب انقالب اسالمی ايران به جای خود، انقالب مشروطه چی؟ انقالب تنباكو 
چی، كه به واقعه ی رژه معروف است. اگه غرور كذايی شما اجازه داد، اونا رو بررسی و 
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مطالعه كن می  بینی كه يکی از همین آخوندها به نام آيت اهلل  میرزای شیرازی آن  هم 
در نجف آن هم فقط با چند سطر دستخط چگونه تخت و تاج  پاد شاه قاجار ناصرالدين 
شاه و اربابانش انگلیس و هم پیمانانش رو به لرزه درآورد كه ناچار شدند قرارداد تنباكو 
را لغو كردند. چون آنان با فريب و نیرنگ و ستم دسترنج مردم به خصوص كارگران 
ايران رو استثمار می كردند. آن موقع رفقايتون كجا بودند؟ چرا با آن  همه ظلم و 
استثمار بیگانه در كشور ما حتا اعالمیه ای هم صادر نکردند؟ پس بهتره اين قدر 
رفیق رفیق و پرولتاريا و سیستم اشتراكی و اين زهر و كوفت ها رو به رخ ما نکشی. 
شصت ساله كه شما  از رفیق استا لین و لنین و ماركس و انگلز و... حرف می  زنین و 
می خواهید قانون و تز اقتصادی آن  ها را در ايران مستقر كنین، خوب به كجا رسیدين. 
اما همین آخوند ها با دستخط چند سطری انقالبی  به پا می  كنن كه نمونه اش رو 
عرض كردم. چرا؟ چون راه آنان و انديشه و افکار و عقايد آنان در راه حق و حقیقت 

و شرف و انسانیت و آزادگی است .
ـ آقای غروبی  شما خیلی جوانی. مغزتو نو شستشو دادن. بهتره واقع بین باشی. تنها 
سیستم اشتراكی است كه باعث خوشبختی و سعادت مردم می  شه. اگه سیستم های 
سوسیالیست و كمونیست برقرار بشه، آن  موقع متوجه می  شی كه كمونیست و 
سوسیالیست يعنی بهشت كارگران، يعنی سعادت و خوشبختی زحمتکشان و همه ی 
انسان ها. مطمئن باش كه به ياری نیرو های آتشین پرولتاريا به زودی شاهد فرا رسیدن 

اين بهشت موعود خواهیم بود.
رحیم و دوستانش كه عضو انجمن اسالمی دانشگاه بودند، چندين و چند بار وضع 
نابسامان دانشگاه را به مقامات مربوط گزارش كردند  تا سرانجام شورای انقالب 
دخالت كرد و وضعیت دانشگاه را غیرمطلوب اعالم كردند. مردم هم افراد ضدانقالب 
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را كه در دانشگاه تهران برای خودشان قرارگاه نظامی علیه انقالب  تشکیل داده بودند، 
قلع و قمع كردند و آن ها را از دانشگاه بیرون انداختند. موقع پاک سازی دانشگاه ها 
درگیری های خونین به وقوع پیوست. حتا چند نفر هم كشته شدند. بعد از پاک سازی 
دانشگاه از عناصر ضدانقالب، موضوع انقالب فرهنگی شکل گرفت و دانشگاه ها 
برای مدتی تعطیل شدند. در آن زمان دولت بعثی عراق و شخص رئیس  جمهور صدام 
حسین علیه ايران دست به تبلیغاتی وسیعی زده بودند و مرتب در رسانه هايشان از 
جمهوری نوپای اسالمی ايران انتقاد می  كردند. حتا چند بار به مرز داران كشور حمله 
كردند، ولی با اعالم اين كه اشتباهی شده، موضوع منتفی شد. مسؤالن مرزبانی 
چند بار درباره ی تحركات غیرعادی نیرو های عراقی در مرز ها گزارش كردند، ولی 
مسؤالن كشور و شخص ريیس جمهور وقت بنی صدر موضوع را بی اهمیت تلقی 
كردند. رحیم با برخی از دوستان دانشگاهی اش كه عضو انجمن اسالمی بودند، 
از جمله اردوان بختیاری و حسن بلوكی درباره ی تبلیغات عراق علیه ايران مرتب 

صحبت می  كردند.
هوای تیرماه گرم و دم كرده و نفس گیر بود. در پارک امیرآباد شمالی، زير درختی كه 
سايه اش را روی نیمکت های پارک گسترانیده بود، نشستند. رحیم يقه ی پیراهنش 
را باز كرد و دفترش را به صورت بادبزن جلوی صورتش چرخاند. بختیاری با لحنی 
عصبانی گفت »نمی دونم عراق ديگه از ما چه می  خواد. چرا اين قدر علیه ما تبلیغ 
می  كنه؟« كیفش را روی نیمکت گذاشت. رحیم با لحنی آرام و متین گفت »صدام 
و حزب بعث آلت دست برخی از كشور های عربی  و اروپايی شده اند. خب اونا با 
جمهوری اسالمی مخالفن. اونا می  خواستند دولتی ستمکار و ديکتاتور و وابسته همانند 
رژيم پهلوی روی كار بیايد تا بیش  تر و بهتر بتونند ثروت ملی ما رو غارت كنند. ما 
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زير سلطه ی آنان باشیم.« بلوكی با خنده گفت »به قول معروف كسی كه روی سر 
ما ... بود، كالغ  ... دريده بود.« هر سه زدند زير خنده. رحیم گفت »آخه صدام عددی 
نیست كه بخواد علیه كشور ما كاری بکنه. او كه از رژيم طاغوت باالتر نیست. ولی 
خوب مسؤالن بايد جوابی  دندان شکن به اين كار های او بدهند.« جوانی با لباس های 
نه چندان مرتب و وضع ژولیده با سطل پالستیکی پر از يخ و بطری های نوشابه از بغل 
آن  ها رد شد. با صدای بلند می  گفت »نوشابه. نوشابه ی خنک. نوشابه ی تگری. نوشابه 
با يخ.« بختیاری از جاش بلند شد و به طرف نوشابه فروش رفت و سه تا نوشابه گرفت 
و روی نیمکت قرار داد. بلوكی گفت »شنیده ام صدام گفته كه قرار داد 1975 رو قبول 
نداره و ادعا كرده كه اروندرود متعلق به عراق است. صحبت خلق عرب خوزستان رو 
كرده و از اين حرفا. البته هنوز به طور رسمی اين  ادعای او اعالم نشده، ولی خوب 
اين غلط رو كرده!« بختیاری در نوشابه ها را باز كرد. گفت »فعاًل بیاين  نوشابه ی 
تگری رو بخورين، بعد می  ريم سر اصل موضوع.« رحیم پرسید »راستی بلوكی 
قرارداد 1975 چه بوده ؟« بلوكی در حالی كه نوشابه رو سر می كشید، نوشابه ی نصفه 
را روی نیمکت گذاشت و دور د هانش را پاک كرد و گفت » در سال 1972، رژيم 
عراق قرارداد چند ساله ی اقتصادی و نظامی را با دولت اتحاد جماهیر شوروی منعقد 
كرد. در نتیجه پای كشور اتحاد جماهیر كمونیست شوروی در عراق باز شد و قرار 
بود كه دولت شوروی در عراق پايگا های نظامی مستقر كند. اين كار برای آمريکا و 
متحدين آن كشور خطرناک بود. لذا به دستور آمريکا شاه ايران به پشتیبانی كرد های 
عراق كه سال ها برای آزادی كردستان عراق مبارزه می  كردند، برخاست و نیرو های 
مبارز كرد را در عراق علیه دولت عراق تجهیز كرد . پشتیبانی سخاوتمندانه ی ايران از 
نیرو های مبارز كرد در عراق باعث شد كه دولت عراق ضعیف و متحمل شکست های 
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جبران ناپذير شود. در حقیقت، جنگ كرد ها با اعراب عراق جنگ امپريالیسم غرب با 
كمونیست شرق بود و كرد ها و عراقی ها آلت اين جنگ واقع شده بودند و...« بختیاری 
صحبت بلوكی را قطع كرد و گفت »بلوكی جون نوشابه ات گرم شد. نوشابه ات رو 
بخور، بعد صحبتتو ادامه بده.« رحیم با اشتیاق به صحبت بلوكی گوش سپرده بود. 
بلوكی آخرين ته مانده ی نوشابه اش را سر كشید و در ادامه ی صحبتش گفت »آره 
داشتم می  گفتم دولت عراق مرتب از كرد ها شکست می  خورد. چیزی نمانده بود كه 
كرد ها به پشتیبانی ايران بغداد را هم بگیرند كه دولت عراق مجبور شد با دولت ايران 
كنار بیاد، به شرطی كه ايران دست از حمايت كرد ها بردارد. چون آمركا در عراق به 
اهدافش رسیده بود، به شاه ايران دستور داد كه با عراق مصالحه كند ، لذا در سال 
1975 شاه ايران با صدام حسین كه آن موقع معاون رئیس جمهور عراق حسن البکر 
بود، در الجزيره قرارداد 1975 را منعقد كردند كه طبق مفاد قرارداد، مرز های دو كشور 
ايران و عراق، مرز های امروزی تعیین شدند. حاال صدام كه خود آن قرارداد را امضا 
كرده، می  گويد آن را قبول نداره.« بختیاری خنديد و گفت »خوب بگو جو و يونجه اش 
زياد شده، جفتک می  اندازه ديگه.« رحیم در حالی كه می  خنديد، گفت »بختیاری همه 
چیزو به شوخی می  گیری ها. يه كمی جدی باش پسر!« بختیاری از جاش بلند شد، 
به سبک نظامی  ها احترام غرايی به جای آورد و گفت »چشم جناب فرمانده ! ديگه 

تکرار نمی شه.« هر سه خنديدند.
تبلیغات عراق علیه جمهوری اسالمی ايران به شدت ادامه داشت. چندين بار هم 
نیرو های عراق به مرز های ايران حمله كردند، حتا چند مأمور از نیرو های ژاندارمری 
در آن حمله  ها به شهادت رسیدند، ولی باز مقامات ايران و فرماند هان نیرو های مسلح 
اقدامی مؤثر در اين مورد انجام ندادند. سازمان  ها و نهاد های تازه تأسیس مشکالت 
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داخلی خود را داشتند. نیرو های مسلح هم در حال تصفیه بودند. در نتیجه مرز های 
كشور به حال خود ر ها شده بودند. گروه های ضدانقالب عالوه بر كردستان در گنبد 
و سیستان و بلوچستان و خوزستان هم علیه جمهوری اسالمی ايران وارد میدان شده 
بودند. نیرو های سپاه و بسیج و ارتش علیه ضدانقالبیون به مبارزه برخاستند. افراد 
ضدانقالب در هر گوشه و كنار كشور عالوه بر مبارزات مسلحانه، تبلیغات شديد علیه 
جمهوری اسالمی ايران راه انداخته بودند. مسعود رجوی، سركرده ی مجاهدين خلق 
)منافقین( دستور جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ايران را صادر كرد كه تعداد 
زيادی از مردم متعهد و حزب اللهی را ترور كردند. برخی از دست اندركاران دولت هم 
نهان و آشکار با ضدانقالب همسو و هم مرام بودند و علیه جمهوری اسالمی مدام 
مشغول توطئه بودند. عالوه بر اين ها، آمريکا به ايران حمله ی نظامی انجام داد كه 
در صحرای طبس گرفتار توفان شن شد و شکست خورد و با دادن چند كشته فرار 
كرد. به قول مرحوم آيت اهلل فلسفی »طیران ابابیل اين دفعه در توفان شن و ماسه 
ظاهر شدند.« با وجود همه ی اين توطئه ها مردم و نیروهای حزب اللهی با ايثار و 
فداكاری و مجاهدت توانستند همه ی آن توطئه ها را يکی پس از ديگری متالشی 
و خنثا كنند. ولی همچنان توطئه ها ادامه داشت. رحیم از همان روزی كه دانشگاه ها 
تعطیل شدند، به سپاه پاسداران عالقه مند شد. در مورد سپاه به تحقیق پرداخت. به 
اتفاق بختیاری و بلوكی به ستاد قرارگاه سپاه مراجعه كردند . مسئول كارگزينی و 
بخش گزينش فرم های مربوط به استخدام را به آنان داد و گفت »فرم ها را با دقت 
تنظیم كنید، سپس تاريخ بزنید و امضا كنید تا چند روز ديگر جواب قطعی به شما 
داده می  شود.« رحیم فرم ها را خیلی زود تنظیم كرد و در زير فرم  ها تاريخ 1359/4/9 
را نوشت و امضا كرد و تحويل داد. از آن روز به بعد، رحیم عضو سپاه پاسداران شد 
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و لباس سبز ايثار و مجاهدت را به تن كرد. در آن زمان حزب دمکرات كردستان به 
رهبری قاسملو و سازمان چپی كومله به رهبری عبداهلل مهتدی و گرو ه های رزگاری 
و پیکان و چريک های فدايی اقلیت و اكثريت و منافقین به رهبری مسعود رجوی 

همچنان علیه جمهوری اسالمی ايران مبارزه می  كردند.
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6
هوای شهريورماه در كوی دانشجويان در امیرآباد تهران خنک بود. از گرمای 
ظهر كاسته شده بود. رحیم مطالعه می  كرد. املشی لباس هايش را آماده می  كرد، 
می  خواست بیرون برود. بختیاری داخل دفترچه ی جیبی  چیز هايی يادداشت می  كرد. 
ناگهان صدای انفجار و غرش هواپیماها در فضای كوی دانشجويان طنین انداخت. 
همه دست از كار كشیدند و به هم نگاه كردند. بختیاری پرسید »چی شده؟« رحیم از 
اتاق زد بیرون. بیش  تر دانشجويان بیرون بودند. با صدای بلند گفت »عراق  به فرودگاه 
مهرآباد حمله كرده. االن راديو اعالم كرد.« همه دور راديو جمع شدند. راديو اعالم 
كرد »عراق به چند فرودگاه كشور حمله كرده.« روز بعد، 31 شهريور 1359، ارتش 
عراق از چند نقطه ی مرزی وارد خاک ايران شد. كم تر از يک هفته پادگان حمید، 
جاده ی اهوازـ  خرمشهر و آبادانـ  ماهشهر را اشغال كرد. كلیه ی مسافرينی كه در 
آن دو جاده رفت و آمد می  كردند، به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. اطالع رسانی 
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به مردم  به خصوص مردم خوزستان خیلی ضعیف و ناقص و غیرواقعی بود. مردم از 
حضور ارتش عراق در خاک كشور خبر نداشتند. بعد از اين حمله و اشغال بخش هايی 
از كشور، نیرو های ايران فوری عکس العمل نشان دادند و متقاباًل به خاک عراق حمله 
كردند. ولی نیرو های عراق همچنان در خاک ايران مستقر شده بودند. جنگ تمام عیار 
بین ايران و عراق با شدت و حدت شروع شد.  در آن زمان رحیم در دانشگاه تهران 
دانشجو بود، ولی دانشگاه به علت انقالب فرهنگی تعطیل شده بود. قبل از تعطیلی 
دانشگاه، رحیم با گروه چمران آشنا شده بود و مرتب در كالس های آموزشی ايشان 
مشغول بود. بعد از شروع جنگ تحمیلی گروه چمران با جديت بیش  تر به شیوه ی 
كار شناسی و تخصصی مشغول فرا گیری آموزش های نظامی شدند. چمران شبانه روز 
با دقت درس می داد. بیش  تر شاگردانش دانشجو بودند. بعد از شروع جنگ تحمیلی 

روز به روز شاگردان دكتر چمران بیش  تر می شدند.
ـ برادران عزيز! اگه تا به حال در مورد آمادگی رزمی درس می  خوانديد، اين درس 
برای روز مبادا بود. آن روز حاال فرا رسیده. بايد از جان و دل با دشمن متجاوز بجنگیم 
و با چنگ و دندان از خاک خود دفاع كنیم. همان طور كه می  دونین، فعاًل دشمن 
بخش هايی از خاک كشور ما را اشغال كرده. ارتش مشکالت داخلی خودشو داره. 
نیرو های مردمی و سپاه پاسداران  و بسیج هم هنوز آموزش های نظامی نديده اند تا 
بتواند در مقابل ارتش منظم و قوی بايستند. بايد نیرو های مسلح اعم از ارتش و سپاه 

و بسیج را ياری كنیم.
رحیم كه از سخنان دكتر متأثر شده بود، گفت »استاد! ما كه دوره ی نظامی به 
اندازه  ای كه بتونیم با دشمن مبارزه كنیم رو گذرونده ايم. دانشگاه  ها هم فعاًل تعطیل 
هستند. خب بهتر نیست به جبهه اعزام بشیم؟« تعدادی از دانشجويان صحبت رحیم 
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را تأيید كردند.
اولین گروه دكتر چمران با خود دكتر به جبهه اعزام شدند كه رحیم فرمانده  يکی 
از گروه های اعزامی بود. به دستور دكتر چمران در سوسنگرد در منطقه ی سبحانیه 
و خزعلیه  به سه گروه تقسیم شدند. همه لباس نظامی يکنواخت پوشیده بودند. دكتر 

مرتب برای گروهش صحبت می  كرد.
ما  دارد.  قرار  تیررس دشمن  در  برادران! همان طور كه می دونین، سوسنگرد  ـ 
نمی تونیم وارد سوسنگرد بشیم. اصاًل الزم هم نیست كه وارد سوسنگرد بشیم. ما در 
اين جا به سه گروه تقسیم می  شیم. گروه اول به نام گروه تخريب به فرماندهی برادر 
رحیم غروبی  بايد از پلی كه عراقی  ها روی كارون زده اند، عبور كنند و در نیزار ها و 
نخلستان های سبحانیه مخفی شوند و قرارگاه دشمن را هدف قرار دهند. گروه دوم 
به فرماندهی علی موسوی به طرف نهر خین می  روند و قرارگاه دشمن در آن جا را 
شناسايی می  كنند. گروه سوم با مسئولیت من به قرارگاه دشت عباس می  رويم. بعد از 
انجام عملیات در همین جا جمع می  شويم. قرارگاه ما همین جا خواهد بود. يک بی سیم 

قوی در همین جا مستقر می  كنیم كه عملیات را كنترل كند و به موقع گزارش دهد.
زمزمه ی خفیف در افراد گروه پديد آمد. همه آماده ی حركت بودند. گروه رحیم از 
همه جلوتر راه افتاد. هوا صاف و تمیز بود. نرمه بادی سرد و خشک از سمت شمال 
می  وزيد و بر تن افراد گروه می  نشست، ولی گروه كه در حركت بودند، سرمای باد را 
احساس نمی كردند. منطقه پوشیده از نخل  ها و نیزار ها بود. افراد گروه در سکوت كامل 
 به صورت بندی خط زنجیر پیش می  رفتند. در بعضی جا ها كه علف ها خشک بودند، 
برای اين كه صدايی از حركت آن ها ايجاد نشود، آهسته قدم برمی داشتند و به اصطالح 
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نظامی »شتری« حركت می كردند. هرازگاهی صدای شلیک سالح های سبک و 
سنگین در هوا طنین داشت و منور هايی هم مرتب فضا را روشن می  كردند، ولی چون 
فاصله ی آن  ها دور بود، برای افراد گروه مشکلی پیش نمی آمد. بعد از يک ساعت 
پیاده روی به دستور رحیم در زير يک درخت نخل به استراحت پرداختند. افراد گروه 
كه پنج نفر بودند، ابتدا خار و خاشاكی را پاک كردند كه به پوتین و شلوار شان چسبیده 
بود، سپس اسلحه و مهماتشان را با دقت بازديد كردند. آن ها زياد خسته نبودند؛ به اين 
راهپیمايی ها عادت داشتند، ولی چون منطقه تحت اشغال دشمن بود، با ترس و ترديد 
پیش می  رفتند. هر آن ممکن بود كه با دشمن مواجه شوند. بعد از نیم ساعت استراحت 
به همان شیوه ی قبلی راه افتادند. زمین صاف و بدون علف بود، ولی خیلی مواظب 
بودند كه صدای پايی از آن  ها شنیده نشود. در سکوت مطلق پیش می  رفتند. ناگهان 
رحیم ايستاد. افراد گروه پشت سر او ايستادند، بی آن كه حرفی بزنند. منتظر دستور 
رحیم بودند . رحیم آهسته گفت »جلوی ما يک پست ديده بانی مستقر شده. ما بايد از 
بیراهه برويم تا به قرارگاه دشمن برسیم.« يکی از افراد گروه به نام عبود شیخ نوری 
كه بچه ی خوزستان بود هم منطقه را می  شناخت و هم عربی  بلد بود. آهسته گفت 
»اگه به طرف رودخانه برويم و موازی رودخانه حركت كنیم، هم زودتر به قرارگاه 
دشمن می  رسیم و هم از ديد دشمن در امان خواهیم بود.« به طرف رحیم رفت تا نظر 
او را بداند. رحیم زير نور چراغ قوه كه با پارچه ی مخصوص از پخش نور آن به اطراف 
جلو گیری می  كردند، نقشه ی منطقه را پهن كرد و با قطب نما مسیر را بررسی كرد. 
وقتی مطمئن شد كه عبود راست گفته، به طرف رودخانه حركت كردند. ساحل 
رود خانه پر از شن و ماسه و قلوه سنگ های ريز و درشت بود. آن ها مجبور شدند كه 
فاصله شان را تا ساحل زياد كنند. هنوز راه زيادی را طی نکرده بودند كه صدای دو نفر 
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از نظامیان عراقی آن  ها را در جا میخکوب كرد. رحیم سعی كرد خونسرد ی خود را 
حفظ كند، پس آهسته گفت »بچه  ها! ساكت و بی صدا دراز بکشین و اسلحه تون رو 
از ضامن خارج كنید. برادر عبود! گوش كن آن  ها چه می  گن.« افراد گروه به صورت 
درازكش روی زمین موضع گرفتند و آماده بودند. شب از نیمه گذشته بود. نسیم ماليم 
از روی كارون می  وزيد. ستارگان در دل آسمان بی ابر می  درخشیدند. صدای امواج 
رودخانه در صدای جیر جیرک ها و قورباغه  ها و شلیک سالح های سبک و سنگین 
آمیخته شده بود و نوای خاصی را در منطقه پديد آورده بود. هر لحظه صدای نظامیان 
عراقی نزديک تر می  شد. نفس ها در سینه حبس شده بود. همه آماده ی تیراندازی 
بودند، ولی هنوز افراد عراقی رؤيت نشده بودند. ديری نگذشت كه سیاهی دو نفر از 
نظامیان عراقی از فاصله ی نزديک ديده شدند كه درست به طرف گروه رحیم پیش 
می  آمدند و همچنان بلند  صحبت می  كردند. عبود خطاب به رحیم گفت »آن ها 
درباره ی غنايم صحبت می  كنند. يکی از آن ها می  گفت: يادش به خیر! در سوسنگرد 
چقدر موتور های آب و برق و وسايل خانگی گیرشان آمده بود. يکی ديگر از آن  ها 
می  گفت كه در سوسنگرد اندازه ی دو ماه حقوقش موتور های آب و برق رو فروخته. 
ولی اين جا چیزی گیرشون نیامده، جز چندتا گاو و گوسفند كه آن  ها رو هم بايد 
بفروشند.« حاال آن  ها در چند قدمی گروه رسیده بودند. رحیم به عبود گفت »با احتیاط 
به آن  ها ايست بده. بگو كه ما گشتی هستیم.« عبود كمی جا به جا شد و با صدای بلند 
به دو نظامی عراقی ايست داد »قف! قف!« نظامیان عراقی ايستادند. عبود به زبان 
عربی  به آن  ها گفت »شما كی هستین؟ اين موقع شب اين جا چکار می  كنین.« 
نظامیان عراقی ايستادند. يکی از آن  ها گفت »شما كی هستین؟« عبود با همان 
صدای خشک و خشن گفت »ما گشتی هستیم. معلومه كه شما   بی اجازه از قرارگاه 
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آمدين بیرون. بايد اين كار شما را گزارش كنیم.« آن  ها ترسیدند. يکی از آن  ها 
دستپاچه گفت »خب خوابمان نمی برد. آمديم بیرون كمی بگرديم. ما كه خالفی 
نکرديم.« عبود با همان صدای تند گفت »خیلی خب! زود برگردين پايگاهتان تا 
شلیک نکرديم.« دو نظامی عراقی سريع برگشتند و در ساحل ناپديد شدند. افراد گروه 
نفس راحتی كشیدند. از زمین بلند شدند و به راهشان ادامه دادند، بعد از يک ساعت 
راهپیمايی به پل رسیدند. رحیم دستور ايست داد. همه ايستادند. رحیم گفت »بچه  ها! 
همین جا موضع بگیرين. من و عبود به طرف پل می  ريم تا ببینیم پل نگهبان داره يا 
نه. اگه پل نگهبان نداشت، با چراغ قوه به شما عالمت می  ديم كه بیايین جلو. اگه 
نگهبان داشت، مجبوريم از اين طرف رودخانه به طرف قرارگاه دشمن شلیک كنیم.« 
رحیم اين را گفت و به اتفاق عبود پاورچین پاورچین جلو رفتند. همین  كه به مدخل 
پل رسیدند، به صورت سینه خیز خود را به روی پل رساندند. رحیم سرش را بلند كرد 
و روی عرشه ی پل را نگاه كرد. از دور سیاهی دو نگهبان توجه او را به خود جلب 
كرد. سريع از  همان راهی كه آمده بودند، پیش  رفقايشان برگشتند. رحیم گفت 
»متأسفانه روی عرشه ی پل دوتا نگهبان هستند. البته می  تونیم هر دو را هم بزنیم، 
ولی مأموريت ما لو می ره.« عبود گفت »به نظرم كشتن دو نظامی عراقی نمی تونه 
مأموريت ما رو لو بده.«  هاشمی گفت »كسی از تو نظر نخواست.« رحیم آهسته گفت 
»بچه  ها خواهش می كنم در اين موقعیت شوخی را كنار بذارين.« با اين صحبت رحیم 
همه ساكت شدند و به موازات رودخانه پیش رفتند تا درست مقابل قرارگاه دشمن در 
آن طرف رودخانه رسیدند. فاصله ی قرارگاه دشمن تا لب رودخانه زياد نبود. در برد 
مفید آرپی جی و ژـ3 بود. با مشاهده ی فاصله ی قرارگاه افراد خوشحال شدند. مرتضی 
شادمانه و آهسته گفت »شانس آورديم كه از پل عبور نکرديم. اگه از پل می  گذشتیم، 
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هم برگشتن ما مشکل می  شد و هم ممکن بود قبل از انجام عملیات با دشمن رو به رو 
بشیم.«  هاشمی اين را گفت و موشک آرپی جی را داخل لوله ی آن قرار داد. عبود هم 
آرپی جی اش را آماده كرد. هوای منطقه ی سبحانیه در آبان ماه در آن موقع شب، 
تاريک و هراس انگیز بود. كورسويی از قرارگاه دشمن مشاهده می  شد كه همچون 
كرم شب تاب می  نمود. به دستور رحیم گروه با دو قبضه آرپی جی و سه قبضه ژـ3 به 
قرارگاه دشمن شلیک كردند. گلوله های آرپی جی با صدای مهیب روی قرارگاه دشمن 
و نخلستان های اطراف قرارگاه فرود آمدند. كوهی از دود با شعله های آتش بر فراز 
قرارگاه دشمن به هوا بلند شد. داخل پاركینگ شعله های آتش زبانه می  كشید و دور 
و بر قرارگاه را روشن می  كرد. دومین شلیک آرپی جی با رگبار های ژـ3 افراد قرارگاه 
شلیک  بی هدف  هر طرف  به  ديوانه وار  قرارگاه  افراد  كرد.  وحشت زده  را  دشمن 
می  كردند. به دستور رحیم افراد گروه سريع جا عوض كردند و سومین شلیک را روی 
قرارگاه دشمن انجام دادند. سروصدا و آه و ناله ی افراد قرارگاه كه زنده مانده بودند، به 
هوا بلند شد. گروه سريع به طرف شمال شرقی رود خانه راه افتادند. بعد از دو ساعت 
راهپیمايی در نخلستان ها و كانال های خالی از آب با روشن شدن افق  ها و دمیدن 
صبح صادق از منطقه ی تحت اشغال دشمن خارج شدند. با شادی و سرور به طرف 
قرارگاه پیش می  رفتند و ابداً احساس ترس و خستگی نداشتند. حاال نور حیات بخش 
خورشید روی بلندی  ها و شاخه ی نخل ها می درخشید و قطرات مرواريدگونه ی شبنم 
از روی برگ ها و علف ها بر زمین فرو می ريخت، بی آن كه بارانی باريده باشد، زمین 
زير قطرات شبنم خیس شده بود و شکوه و زيبايی خاصی به منطقه بخشیده بود. به 
دستور رحیم گروه در البه الی درختان نخل و كنار جوی آب نشستند . رحیم با لحنی 
شاد مانه گفت »بچه  ها خدا قوت! ديشب در قرارگاه گردان 216 دشمن آتش بازی 
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جالبی  راه انداختین. اما مبادا از اين كار مغرور بشین. حاال كمی استراحت كنین. بايد 
عصر امروز به قرارگاه برسیم. دكتر منتظر است.« عصر همان روز به قرارگاه رسیدند، 
بقیه ی گروه  ها هم رسیده بودند. در مجموع سه نفر از افراد گروه شهید و دو نفر 
مجروح شده بودند، ولی گروه رحیم همه سالم برگشته بودند. دكتر عملیات را ارزيابی 
 و نکات ضعف و قوت آن را برای گروه تشريح كرد. دكتر سعی می  كرد عملیات هايی 
كه انجام می دادند، مخفی بماند. او قبل و بعد از عملیات موضوع را به فرماند هان 
ارتش و سپاه اعالم می كرد، ولی اجازه نمی داد كه موضوع عملیات های چريکی او و 
گروهش به رسانه  ها كشیده شود. برخی از شاگردان دكتر بعد از آموزش های چريکی 
به ارتش يا سپاه برمی گشتند و عملیات انجام می دادند، چون به گروه دكتر مأمور شده 
بودند. بعضی از افراد گروه هم دوست داشتند كه همچنان در گروه دكتر بمانند. بعضی 
از افراد گروه اعتراض می  كردند و می گفتند »چرا عملیات هايی كه انجام می  دهند، در 
رسانه  ها منعکس نمی شه؟ در حالی  كه عملیات ساير نیرو ها مرتب از رسانه  ها پخش 
می  شه.« دكتر بعد از آمار و حضور و غیاب برای گروه صحبت كرد و گفت »برادران! 
دشمن به خاک ما تجاوز كرده و بخش هايی از خاک ما را به اشغال خود درآورده. ما 
بايد از جان و مال و هستی خود بگذريم تا اين انقالب را حفظ كنیم. در اسالم آمده 
حب الوطن من االيمان، دوست داشتن وطن جزو ايمان است. مبارزات ما برای پول 
و مقام و كشورگشايی و نام آوری نیست. مبارزات ما صرفاً در راه خدا و برای خدا و 
به خاطر خداست. چیزی كه خدايی و معنوی شد، مطمئن باشید شکست ناپذيراست. 
پس چه لزومی داره ما فرياد بزنیم كه فالن عملیات رو انجام داديم و چند نفر از 
دشمن را كشتیم يا اسیر گرفتیم. واهلل! اگه به خاطر مسائل امنیتی نبود، حتا به 
فرماند هان نیرو های مسلح مستقر در منطقه هم اعالم نمی كرديم. خالصه عرض 
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كنم كه اين كار شما يک نوع عبادت است.« رحیم از جاش بلند شد و گفت »استاد 
نمی شه همین جا در منطقه كالس برقرار كنیم . منظورم اينه كه بعد از آموزش های 
ضروری و تعجیلی عملیات انجام دهیم. ديگه برای آموزش به پادگان های تهران 
برنگرديم.« برخی از افراد گروه موافق و عده ای مخالف پیشنهاد رحیم بودند. در نتیجه 
همهمه ای بلند در گروه پديد آمد. با تذكر دكتر همه ساكت شدند. دكتر با لحنی متین 
و آرام گفت »من شخصاً دوست دارم آموزش های تئوری و عملی رو در منطقه انجام 
دهیم، ولی در منطقه امکانات نداريم . در منطقه نمی توانیم به راحتی آموزش های 

عملی را انجام دهیم. باألخره منطقه ی جنگی است، نه آموزشی.«
رحیم بعد از تعطیلی دانشگاه  ها در گروه دكتر چمران مشغول آموزش شد . بعد از 
شروع جنگ تحمیلی هم در گروه دكتر ماند و با عالقه به آموزش های نظامی مشغول 
شد و چندين عملیات چريکی موفق انجام داد، ولی هیچ وقت درباره ی عملیات هايی 
كه انجام می داد، با دوستان و حتا خانواده اش صحبت نمی كرد. خانواده ی رحیم 
به  شدت نگران و دلواپس او بودند، چون بعد از تعطیلی دانشگاه  ها و شروع جنگ 
تحمیلی از رحیم خبر نداشتند. فقط يک بار رحیم به خانواده اش زنگ زده بود و به 
پدرش گفته بود كه نگران حالش نباشند. هر چقدر پدرش اصرار كرده بود كه محل 
كارش و چگونگی كار هايش را در جبهه بگويد، ولی رحیم چیزی نگفته بود و پدرش 
نگران شده بود و ناچار عکس رحیم را برداشته بود و برای ديدن رحیم به خوزستان 
رفته بود. با پرس و جو و تحقیق و سركشی به واحد های مستقر در جبهه، به او گفته 
بودند كه رحیم در تهران پیش دكتر چمران  مشغول فراگیری آموزش های نظامی 
است. مشهدی زينال به تهران برگشته بود. او اسم دكتر چمران را شنیده بود، ولی 
تا آن موقع او را از نزديک نديده بود. در تهران هم بعد از جست و جوی بسیار به او 



از ارس تا اروند82

گفته بودند كه رحیم به خوزستان رفته. مشهدی زينال با شنیدن اين حرف ناراحت 
و عصبانی شده بود. در پادگانی كه محل آموزش رحیم بود، جلوی در پادگان بست 
نشسته بود و با داد و فرياد گفته بود تا رحیم را نبیند، از اين جا تکان نمی خورد. دكتر 
چمران مشهدی زينال را با احترام به اتاقش می برد و دو روز از او مهلت می  خواهد 
تا رحیم را پیش او بیاورد . هنوز دو روز به پايان نرسیده بود كه رحیم را پیش پدرش 
می  آورند . چون رحیم با لباس نظامی بود، مشهدی زينال با نگرانی از رحیم می  پرسد 
»اين چه لباسی است كه به تن كرده ای؟! مگه تو سربازی؟!« رحیم با مهربانی 
و مؤدبانه به مشهدی زينال می  گويد كه به عضويت سپاه پاسداران درآمده است. 
مشهدی زينال به خوی برمی  گردد، ولی همچنان نگران رحیم بود و موضوع را برای 
خانواده اش تعريف می  كند و همه نگران حال رحیم می  شوند. بعد از انجام چند عملیات 
چريکی موفق، دكتر به رحیم گفت »ببین پسرم! شکر خدا شما حاال مشکلی برای 
آموزش نظامی نداری. بهتره از اين به بعد به عنوان دستیار من در آموزش نظامی با ما 
همکاری كنید، چون من به تنهايی به كار آموزش و انجام عملیات چريکی نمی رسم.« 
رحیم يکه خورد. با دستپاچگی گفت »استاد شما نسبت به من لطف داری، ولی خوب 
خیلی از افراد گروه بهتر از من می  توانند اين كار را انجام دهند. من دوست دارم 
همچنان در خدمت شما باشم، چه در انجام عملیات و چه در امور آموزشی. تازه من 
عضو رسمی سپاه هستم. بايد در اين مورد موافقت سپاه را برای ادامه ی كار با گروه 
شما جلب كنم.« دكتر خنديد و گفت »من قباًل موافقت سپاه را گرفته ام. از اين بابت 
خیالت راحت باشه.« بعد از اين صحبت رحیم دستیار و كمک مربی  نظامی گروه دكتر 
شد. دكتر چمران هم در عملیات های جنگی به شیوه ی چريکی وارد جنگ می  شد 
و هم به گروهش آموزش های نظامی می داد. در اين كار چند نفر از افراد ورزيده 
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و شجاع گروهش جزو فرماند هان گروه تعیین شده بودند. در گروه دكتر چمران، 
عالوه بر نیروهای رسمی نظامی، مردم عادی هم بودند: معلم، كارمند، مکانیک، 
راننده، بازاری، دانشجو، نويسنده، خواننده و... . اين  ها افرادی بودند به شدت متعهد، 
مؤمن، ايثارگر، شجاع و متهور، عالوه بر اين كه آن  ها از اصول و فنون جنگ های 
چريکی برخوردار بودند، از لحاظ شناسايی مناطق جنگی بسیار آگاه بودند. می توان 
گفت كه گروه دكتر چمران ورزيده ترين نیرو های چريکی در آن زمان بودند. رحیم 
غروبی جزو نیروهای ممتاز گروه بود، طوری  كه مورد حسادت برخی قرار گرفته بود 
و مدام می  خواستند برای او پاپوش درست كنند تا او را از چشم دكتر بیندازند. دكتر 
برای نشان دادن لیاقت رحیم گروه را آزمايش كرد. او دستور داد همه ی ا فراد گروه، 
جز نگهبان ها، در سوله ی قرارگاه موقت جمع شوند. هوای ساحل رود خانه ی كرخه 
ماليم و خنک بود. صدای امواج رود خانه در فضا طنین داشت. دكتر چمران با دو نفر 
از فرماند هان سپاه روی سکو های سیمانی كه پتو های كهنه ی سربازی روی آن پهن 
شده بود، نشستند . دكتر از جاش بلند شد، رو در روی افرادش قرار گرفت و با لحنی 
توأم با اندوه گفت »برادران! امروز به ما خبر موثق رسیده كه دو گردان مکانیزه  ی 
دشمن درصدد عبور از رود خانه هستند. اگه آن  ها از رود خانه بگذرند، منطقه ی خین 
از دسترس ما خارج خواهد شد. از طرفی هم در دهلیز منتهی به قرارگاه لشکر 218 
عراق مین گذاری شده. اگه ما بتونیم آن دهلیز رو از مین  ها پاک سازی كنیم، يک گروه 
بیست نفری می  تونند با يک عملیات تخريب خودرو های زرهی قرارگاه را فلج كنند. در 
نتیجه، گردان های تیپ لشکر عراق ديگر قادر نخواهند بود كه از رود خانه عبور كنند 
و...« هنوز صحبت دكتر تمام نشده بود كه رحیم پريد تو صحبت دكتر و گفت »من 
با گروهی كه خودم آن  ها را انتخاب می كنم، حاضرم هم میدان  مین را پاک سازی كنم 
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و هم خودرو های مستقر در قرارگاه دشمن را منفجر كنم.« همه ی نگاه  ها به طرف 
رحیم دوخته شدند. يکی از فرماند هان سپاه به نام حاج مرتضی اولیايی خطاب به 
رحیم گفت »شما مطمئنی كه می  تونی اين كار مهم و پر خطر رو انجام دهی؟ تا جايی 
كه من اطالع دارم، شما در امور آموزش تئوری و عملی نظامی مهارت داری، ولی 
عملیات تخريب و خنثا سازی میادين مین احتیاج به افراد متخصص داره.« همهمه ی 
خفیف در افراد پديد آمد. همه صحبت حاج مرتضی را تأيید كردند. رحیم از جاش 
نیم خیز شد و گفت »البته تخصصی كه مورد نظر شماست، نديده ام، ولی مطمئنم كه 
می  تونم اين كار رو انجام دهم.« دكتر چمران به افرادش نگاه كرد. نگاه دكتر هرچند 
خاموش بود، ولی هزاران نکته ی نهفته در خود داشت. افرادی كه نسبت به رحیم 
حسادت می  كردند، متوجه شدند كه دكتر با همان نگاه پرغوغايش می  خواهد به آن  ها 
بفهماند كه رحیم نسبت به آن  ها برتری خاصی دارد. يکی از افراد گروه به نام يوسف 
آبان از جاش بلند شد و خطاب به دكتر گفت »من دوره ی مین و تله های انفجاری را 
در ارتش گذرانده ام، خودم هم جزو نیرو های كماندويی ارتش هستم، اگه اجازه بدين 
من همراه برادر غروبی  عازم اين مأموريت می  شوم.« قبل از آن كه دكتر پاسخ آبان را 
بدهد، يکی از افراد گروه به نام يداهلل قوامی با لحنی قاطع و مصمم گفت »آقای دكتر 
ما جزو گروه شما هستیم و شما همه ی ما رو با تخصص هايی كه داريم، می  شناسی، 
پس لزومی نداره كه برای مأموريت های ويژه كسی داوطلب بشه. خودتون انتخاب 
كنید. همه ی ما آماده ی انجام خطرناک ترين مأموريت ها هستیم.« يکی از فرماند هان 
سپاه نگاهی به دكتر انداخت و گفت »اين برادر راست می گه. خودت انتخاب كن.« 
دكتر با لحنی حق به جانب گفت »خواستم افراد خودشان مأموريت  ها را انتخاب كنند. 
اگه من انتخاب كنم، يه نوع ديکتاتوری می  شه. ولی اگه افراد خودشان مأموريت ها 
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رو متناسب با تخصص شان انتخاب كنند، بهتر و مؤثرتر خواهد بود« صدايی بلند و 
محکم گفت »برای سالمتی رزمندگان اسالم صلوات بلند بفرست.« صدای صلوات 

افراد در سوله پیچید.
آبادی های  از  زيادی  تعداد  بود.  اشغال دشمن درآمده  به  اوايل جنگ خرمشهر 
و  خرمشهر  ـ  اهواز  و  آبادان  ـ  ماهشهر  جاده ی  و  حمیديه  پادگان  و  سوسنگرد 
بخش هايی مهمی از مهران و دهلران و قصر شیرين و...  در اشغال عراقی  ها بود. 
رسانه های بیگانه هم تبلیغات شديدی راه انداخته بودند تا روحیه ی رزمندگان اسالم 
را تضعیف كنند. هوای جنوب مثل همیشه گرم و دم كرده و نفس گیر بود. به دستور 
فرمانده سپاه پاسداران جلسه ی مهمی با حضور افراد گروه دكتر چمران و چند نفر از 
فرماند هان ارتش و سپاه در قرارگاه كربال برگزار شد. حاج محسن رضايی سخنرانی 
كرد. او با لحنی آرام و متین گفت »افرادی كه با عشق و عالقه و ايمان داوطلب 
جبهه  ها می  شوند، هرچند ايمان  و ايثار آنان از همه ی ما باالتر است، ولی متأسفانه 
اطالعات نظامی آنان صفر است. ما نه می  تونیم آنان را به خط بفرستیم و نه می  تونیم 
در پشت جبهه از آنان استفاده كنیم. همه ی آنان هم مصّرانه می  خواهند كه به خط 
بروند. البته به هیچ عنوان آنان در اين زمینه مقصر نیستند، بلکه شجاعت و ايمان و 
ايثار آنان قابل تقدير و ستايش است. خب ما چگونه اين مشکل رو حل كنیم. بعد از 
بررسی های الزم به اين نتیجه رسیديم كه در مركز استان ها و شهرستان ها مربیانی 
بفرستیم تا افراد داوطلب جبهه، قبل از اعزام، دور ه ها ی ابتدايی نظامی رو در حد يک 
سرباز ده ماه خدمت بگذرانند. لذا از برادرمان دكتر چمران می  خواهیم كه در بین افراد 
گروهش كه همه دوره ديده هستند، چند نفر مربی  نظامی رو به ما معرفی كنند.« 
سروصدا و همهمه در بین افراد بلند شد. دكتر چمران از جاش نیم خیز شد و گفت 
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»معرفی مربی  نظامی برای آموزش افراد داوطلب جبهه  ها در اين برهه از زمان خیلی 
سخت و دشوار است، چون چنین مربیانی عالوه برداشتن تخصص های نظامی بايد 
افرادی با ايمان و ايثار و متهور باشند. معرفی چنین افرادی بی تعارف بايد عرض كنم 
كه خیلی سخت و دشوار است. با وجود اين، به ياری خداوند تا كم تر از دو هفته چند 

نفر واجد شرايط الزم را معرفی خواهم كرد.« 
عملیات هايی كه گروه دكتر چمران انجام می دادند، كم تر رسانه ای می  شد، چون 
معتقد بودند اگر از كار هايشان تعريف شود، پاداش معنوی آن كم رنگ شده و حتا 
ممکن است از بین برود. در يک مأموريت برون مرزی، دكتر همراه با گروه رحیم، 
موفق شدند پس از دو هفته كار شناسايی، چهار سکوی پرتاب موشک های دوربرد 
و پیشرفته ی دشمن را منهدم كنند. اين خبر به رسانه ها كشیده شد. حتا عکس 
دكتر و رحیم را در حین عملیات، در تلويزيون نشان داده شد. وقتی دكتر موضوع  را 
فهمید، بسیار ناراحت و عصبانی شد و افرادی را كه در آن مأموريت شركت داشتند، 
به بازجويی كشاند. تا اين كه يکی از افرادش به نام ابوالقاسم عطايی، اذعان كرد كه 
عکس دكتر و رحیم را گرفته و چگونگی انجام عملیات را به رسانه ها اعالم كرده 
است. دكتر بی معطلی ابوالقاسم عطايی را اخراج كرد، ولی با وساطت رحیم، عطايی 
كه تخريب چی خبره ای بود، به گروه دكتر برگشت. رحیم مدتی به نیروها آموزش 
می داد، بعد همراه گروه های آموزش ديده به جبهه می  رفت. او بعد از انجام چند 
عملیات چريکی تحت نظر دكتر چمران، دوباره به مركز آموزش در سعدآباد يا پادگان 
حر برمی گشت و نیروها را آموزش می داد. او مربی  توانا و خبره ی آموزش های نظامی 
بود. عالقه ی خاصی به علوم و فنون نظامی داشت . مرتب كتاب های دوره ی عالی 
ستاد را مطالعه می  كرد. او بیش  تر آموزش های نظامی را به صورت عملی انجام می داد. 
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او با لحنی بسیار ساده نیروها را آموزش می داد. برخورد و نحوه ی تدريس اش خشک 
و خسته كننده نبود. صحبتش بسیار جذاب و دلنشین بود. تکیه كالمش »مؤمن« بود. 
آخر كالس خالصه ی درس را از شاگردان می  پرسید. اگر شاگردی درس را بلد نبود 
يا نمی فهمید، هیچ وقت او را پیش بقیه تحقیر و سرزنش نمی كرد. به او می  گفت: »تو 
نمی خوای اين درسو ياد بگیری. در واقع، اين درسو دوست نداری. ولی با استعدادی 
كه تو داری، می  تونی مشکل تر از اين درسو هم ياد بگیری. پس خواهش می  كنم 

سعی كن اين درسو هم دوست داشته باشی.«
دكتر چمران اسامی ده نفر از افراد گروهش را به فرمانده سپاه داد تا آن  ها را برای 
آموزش نظامی به مركز استان ها بفرستد. رحیم غروبی  يکی از آن ها بود. او به خوی 

مأمور شد.
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7
رحیم با عشق و عالقه نیروها را آموزش می داد و اصاًل احساس خستگی نمی كرد. با 
اين كه نیروها از هر سن و هر شغلی بودند، اما هیچ وقت اين تنوع تنش  يا مشکالتی 
ايجاد نمی كرد. رفتار و برخورد رحیم با شاگردانش به قدری متواضع، با متانت، ادب و 
احترام بود كه همه او را از صمیم قلب  دوست داشتند و از تدريس او لذت می  بردند. 
رحیم با مهارت خاص و در عین حال  بیانی بسیار ساده درس می داد. دوره ی آموزشی 
رزم انفرادی، اسلحه شناسی، كار با قطب نما و نقشه خوانی را قبل و بعد از انقالب 
گذ رانده بود. روز به روز داوطلبان آموزش بیش  تر می شد ند. با وجود اين كه بسیج و 
كمیته ها تازه تشکیل شده بودند، مردم با شور و هیجان برای آموزش و كمک به 
جبهه ها به پادگان ها مراجعه می  كردند. حجت االسالم شیخ جابر فاضلی در مساجد 
خوی با شور و حرارت سخنرانی می  كرد و از مردم می  خواست كه علیه دشمن متجاوز 
به پا خیزند و از جان و مال و هستی خود در اين راه بگذرند. شیخ جابر فاضلی به رحیم 
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گفته بود »كار تو در آموزش افراد از رفتنت به جبهه واجب تره . توجه داشته باشید 
پشت جبهه است كه جبهه رو تقويت می  كنه.« با اين توصیه ی شیخ جابر فاضلی، 
رحیم با دلی پرامید و شور و شوق در پادگان حر خوی، گروه  گروه افراد داوطلب را 
برای پیوستن به رزمندگان اسالم آماده می  كرد. برخی از خبرچین ها و بد خواهان  كه 
از پیشرفت و ترقی رحیم حسادت می  كرد ند، پیش مسؤالن بسیج و كمیته مرتب از 

نحوه ی آموزش  و كارهای او ايراد می  گرفتند.
ـ اين پسر زينال نجار معلوم نیست كه اصاًل كجا و كی آموزش نظامی ديده ؟ 
بی خودی خودش رو مربی  آموزش نظامی جا زده. اين پسره كه به قول معروف 
دهنش هنوز بوی شیر می ده، يه عده آدم های بیکار رو دور خود جمع كرده كه مثاًل 
مربی  آموزش نظامی است . عجب روزگاری شده! آموزش نظامی به اين سادگیا 
كه  نیست! نبايد پول بیت المال رو اين چنین از بین ببره. می  گن دانشجوی پزشکی 
دانشگاه تهرانه. خب يه دانشجو بايد در دانشگاه درس بخونه، نه اين كه دانشگاه رو 
ول كنه و بیاد توی شهر خودش مربی  نظامی بشه و يه پادگان رو در اختیار خود قرار 

بده. يه كاسه زير نیم كاسه هست.
مسؤلین كمیته ها با وجود اين كه از كار رحیم اطمینان داشتند، ولی از تعدادی نظام 
خبره و باسابقه دعوت كرد ند كه سرزده به پادگان حر بروند و  از نحوه ی كار رحیم 
گزارش تهیه كنند. نظامی ها همراه با چند نفر از ستاد بسیج و كمیته راهی پاد گان 
حر شدند و با راهنمايی مسؤل بسیج به طرف محل آموزش راه افتا د ند. كالس های 
آموزشی در محوطه ی باز تشکیل شده بود. رحیم با مشاهده ی آنان متوجه قضیه شد، 
چون از قبل شنیده بود كه افرادی مرتب علیه حزب اللهی ها كارهايی انجام می  دهند، 
حتا چند بار با تهديد و اهانت افراد ضدانقالب كه بعضاً همکالسی سابق او هم بودند، 
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روبه رو شده بود، ولی با صبر و متانت با آن ها برخورد كرده بود. رحیم با مشاهده ی تیم 
افسران آموزشی و افراد همراه آنان، با روی باز و لبخند به استقبالشان رفت و چنان كه 

شیوه اش بود، با ادب و احترام با آنان  برخورد كرد.
ـ جناب سرگرد شما و همراهانت خیلی خیلی خوش  آمدين. من و همکارانم همیشه 
به كمک و راهنمايی شما برادران ارتشی در امر آموزش نیاز داريم. امید وارم  در اين 

مورد به ما كمک كنید.
افراد نظامی با مشاهده ی رحیم با تعجب به هم نگاه كردند. سرگرد شاكری، 
سرپرست تیم بازرسان، آهسته گفت »اين كه خیلی بچه است. فکر نمی كنم هفده 
هجده سال بیش  تر داشته باشه. چطوری مربی  آموزش نظامی شده؟« سروان واحدی 
به عالمت تعجب سرش را به چپ و راست چرخاند و گفت » می گن دانشجوی 
پزشکی است. قبل و بعد از انقالب آموزش نظامی رو گذ رونده و پیش دكتر چمران 
دوره ديده . البد از اون جوان های پرشور انقالبی  است. از اين تیپ جوان ها هرچه 
بگی برمی ياد. من نمونه های زيادی از آن ها رو می  شناسم.« ستوان اهری با طعنه 
گفت »البد اينا سحر و جادو می  كنن. با اين سن و سال چطوری هم دانشجوی 
پزشکی است و هم مربی  نظامی؟ مگه چنین چیزی ممکنه! با اجازه ی جناب سرگرد 
شاكری، الزم است با طرح چند سؤال فنی نظامی اطالعات او را در مورد دانش 
نظامی بسنجیم و نحوه ی تدريس اش رو ببینیم .« سرگرد شاكری به عالمت تأيید 
سرش را تکان داد. موضوع درس آن روز كار با قطب نما و نقشه خوانی بود. مسؤل 
هیئت نظامی، سرگرد شاكری، خطاب به رحیم گفت »برادر شما درستونو ادامه بدين. 
ما همین جا پیش برادران بسیجی می  نشینیم و به نحوه ی تدريس شما گوش می ديم 
و استفاده می  كنیم.« سرگرد شاكری و همراهان همانند شاگردان روی نیمکت ها 
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نشستند. رحیم بی آن كه خود را ببازد، مثل همیشه با شور و اشتیاق  درسش را ادامه داد.
ـ  اين جعبه را كه مالحظه می  كنید، قطب نما نام دارد كه از سه قسمت د رب بد نه 
و دسته تشکیل شده است. به وسیله ی قطب نما می  توانیم چهار جهت اصلی، يعنی 
شمال، جنوب، مشرق و مغرب را پیدا كنیم. كشتی ها و هوا پیماها به وسیله ی قطب نما 
مسیر حركت خود را تعیین می  كنند. قطب نما به وسیله ی مسلمانان اختراع شده و...« 
سرگرد شاكری از جاش بلند شد و چند قدم جلو رفت و گفت »استاد ممکنه نحوه ی 
پیدا كردن چهار جهت اصلی به وسیله ی قطب نما رو مختصر و مفید بفرمايید.« رحیم 
با لبخند گفت »بلی. به شرطی كه اگه ايرادی مشاهده فرمودی، درهمین جا راهنمايیم 
كنید.« و در نهايت آرامش و خونسردی ادامه داد و گفت: »صفحه ی قطب نما مدرج 
است كه از صفر تا 360 درجه تقسیم بندی شده است.  روی صفحه ی قطب نما 
عقربه ا ی است كه نوک پیکان آن به رنگ فسفر است و در شب هم می  تونیم آن را 
ببینیم. نوک پیکان اين عقربه ی فسفری همیشه رو به شمال قرار می  گیرد. يعنی اگه 
درب قطب نما را باز كنیم و به صفحه ی آن نگاه كنیم، همیشه عقربه ی فسفری رو 
به شمال است. خب وقتی يکی از چهار جهات اصلی را پیدا كرديم، سه جهت ديگر 
را به راحتی می  تونیم پیدا كنیم .« سروان واحدی پرسید »چطور سه  جهت اصلی رو 
می  تونیم پیدا كنیم؟ لطفاً در اين مورد بیش  تر توضیح بفرمايید.« رحیم روی تخته 
سیاه يک خط به عالوه رسم كرد و گفت »اگه ما رو به شمال بايستیم، دست ها را 
از هم باز كنیم ، سمت راست ما مشرق، سمت چپ ما مغرب و پشت سر ما جنوب 
است. به اين عالمت كه به صورت عالمت + رسم كرده ام، توجه بفرمايید. به همین 
سادگی می  توانیم به وسیله ی قطب نما چهار جهت اصلی را پیدا كنیم. می توانید همین 
اآلن به وسیله ی قطب نما امتحان كنید.« افسران بازرس به هم نگاه كردند. سرگرد 
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شاكری گفت »خب بفرمايید چگونه به وسیله ی قطب نما گراها را پیدا می  كنیم؟« 
رحیم با لحنی مطمئن گفت: »اين كار هم خیلی راحت و آسان است. همان طوری 
كه مالحظه می  كنید، وسط درب قطب نما سیم بسیار نازک و باريکی است كه به 
آن تارمو می  گويند. هر نقطه ای كه در ديد ما قرار گرفته باشد، از روی تارمو همانند 
نوک مگسک اسلحه كه نشانه روی می  كنیم،  به آن نقطه نگاه می  كنیم. سپس درب 
قطب نما را می  بنديم تا عقربه ی متحرک حركت نکند. آن گاه آهسته در قطب نما را باز 
می كنیم. نوک عقربه ی فسفری روی هر عددی قرار گرفته باشد، همان عدد گرای 
نقطه ی مورد نظر ماست. با اين توضیح همین اآلن می  توانیم گرای پمپ بنزين را 
نسبت به اين جا تعیین كنیم. لطفاً امتحان كنید. اگر همین گرا را به قبضه ی توپخانه 
بديم، در عرض چند دقیقه پمپ بنزين را به آتش می  كشه.« سروان واحدی به 
عالمت تأيید سرش را تکان داد. ستوان اهری پرسید »اين جا نقطه ای رو به ما داده 
بودند تا گرای آن را پیدا كنیم. اگه برعکس به ما عددی دادند و گفتند مثاًل گرای 16 
درجه به چه نقطه  يا جايی منتهی می  شود، چکار می  كنیم؟« رحیم به ستوان اهری 
نگاه كرد و لبخند زد و گفت »اونم خیلی ساده است. قطب نما را به دست می  گیريم . 
دور خود می  چرخیم تا عددی كه به ما داده اند، روی نوک عقربه ی فلش دار   فسفری 
قرار بگیرد. سپس بدون آن كه تکان بخوريم، در امتداد همان عدد از شکاف تارمو به 
منطقه نگاه می  كنیم. عوارضی مثل رود خانه يا تک درخت يا تپه و يا هر چیز مشخص 
ديگری را كه در امتداد آن اعداد قرار گرفته باشند؛ همان نقاط گرای مورد نظر ماست. 
اين شیوه ی كار با قطب نما و نقشه برای گشتی ها و نیروهايی كه برای اطالعات و 
شناسايی مواضع دشمن اعزام می  شوند، مورد استفاده قرار می گیرد كه بسیار مفید و 
مؤثر است.« بعد در مورد رزم انفرادی، تاكتیک گروه و دسته و عملیات كوهستانی و 



از ارس تا اروند94

چريک و ضدچريک سؤاالتی مطرح كردند.  ستوان اهری پرسید »خب جناب استاد 
بفرمايید كه گشتی بر چند نوع است؟« رحیم با لحنی قاطع گفت »اواًل بهتر بود 
می  پرسیدی كه تعريف گشتی چیست ؟ بعد انواع آن را می  پرسیدی.« ستوان اهری 
ابرو درهم كشید و با اخم گفت »خب حاال كه اين طور شد، تعريف گشتی و انواع آن 
و ديده بان و ديده ور و تعريف هر كدام از آن ها و فرق آن ها با هم را برای ما يک جا 
بیان كنید.« رحیم خنديد و گفت »باز هم اشتباه كردی. بهتر بود يک سؤال را مطرح 
می  كردی و جواب آن را می  شنیدی، بعد سؤال ديگری را می  پرسیدی. ولی فکر نکن 
كه با طرح اين سؤاالت كارم سخت  می  شه؛ خیر چنین نیست. فقط وقت تون گرفته 
می  شه. اين سؤاالت پیش پا افتاده رو برای پرسنل آموزش داده ام، می  تونید از آن ها 
بپرسید.« ستوان اهری با اخم گفت »خب هر كه بلده، بلند شه تعريف و انواع گشتی 
رو برای ما شرح بده.« يکی از بسیجی ها كه حدود 45 سال داشت، از جا بلند شد و 
اجازه گرفت. كمی جلوتر رفت تا رو در روی آنان قرار گرفت، سپس شمرده شمرده 
و آرام گفت »گشتی واحد كوچکی است كه از واحد بزرگ تر برای شناسايی يا رزمی 
جدا می  شود و به منطقه اعزام می  گردد. گشتی بر دو نوع است: گشتی رزمی كه برای 
درگیری با دشمن اعزام می  شود و گشتی شناسايی كه حق درگیری با دشمن را نداره 
و...« سرگرد صحبت او را قطع كرد و خواست كه خود را معرفی كند. بسیجی با 
صدای بلند گفت »من عسکر ايمانی، شغل مکانیک.« سرگرد از يکی از بسیجی های 
هفده ساله خواست كه خود را معرفی كند و به بقیه ی سؤاالت جواب دهد. بسیجی 
از جايش بلند شد، آرام و آهسته گفت »من اصالن قربانی، دانش آموز كالس اول 
دبیرستان اسالمی شهرستان خوی. ديده بان سربازی است مسلح كه در نقطه ای 
مخصوص كه ديد بهتری بر منطقه داشته باشد، گمارده می  شود. او موظف است با 



95 شهید رحیم غروبی

دقت و هوشیاری منطقه را از نظر بگذراند. آنچه می  بیند و می شنود، لحظه به لحظه 
به واحدش گزارش كند و...« سرگرد صحبت قربانی را قطع كرد از بسیجی ديگری 
كه حدود شصت سال داشت، خواست كه ضمن معرفی خود، به بقیه ی سؤاالت 
جواب دهد. بسیجی از جايش بلند شد و تند و سريع گفت »من بهلول باغبان، كارمند 
بازنشسته هستم. ديده بان سربازی است مسلح،  جلوی واحدی كه در حال حركت 
است، پیش می رود و هر گونه مشاهدات و مسموعات خود را به واحدش اعالم 
می  كند. فرق ديده بان با ديده ور اين است كه ديده بان ثابت در يک جا گمارده می  شود، 
ولی د يده ور در حال حركت است و...« سرگرد پرسید »ببخشید جناب باغبان! ممکنه 
بفرمايید شما بازنشسته ی كدوم سازمان هستی؟« باغبان آرام و متین گفت »بنده 
دبیر بازنشسته ی اداره ی آموزش و پرورش خوی هستم.« آن روز تا عصر افسران 
آموزشی ارتش شیوه ی آموزشی رحیم را بررسی كردند و دو روز بعد در گزارشی رحیم 

را بهترين مربی  آموزش نظامی معرفی كردند.
يکی از خصوصیات رحیم اين بود كه برای آموختن و بیش  تر فهمیدن حد و مرز 
نمی شناخت. او كار های خوب و مفید و ارزشی، مخصوصاً اصول اسالم و احاديث 
نبوی را از هر كی می  شنید، با خوشحالی و شادمانی آن را يادداشت می  كرد و ياد 
می  گرفت و از كسی كه آن را بیان كرده بود، چه دوست و چه دشمن، قدردانی 
می  كرد . او می  گفت »حضرت علی)ع( فرموده: هر كسی به من يک كلمه بیاموزد، من 
برای همیشه سپاسگزار او خواهم بود.« رحیم تشنه ی آموختن و ياد گرفتن مطالب 
و موضوعات گوناگون بود. در همه ی زمینه ها با شوق و شادی مطالعه می  كرد. يک 
روز مشهدی زينال به رحیم اعتراض كرد و گفت »پسرم هر كاری يه اصولی داره. 
اآلن ماه مبارک رمضان است. تا جايی كه من از علما شنیده ام، ماه مبارک رمضان 
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ماه پاكی و خودسازی است، ولی شما مدام كار می  كنی. مدام در پادگان هستی. 
خودت كه هیچ، الاقل به نیروهات رحم كن. كمی به آن  ها استراحت بده.« رحیم يکه 
خورد و با اعتراض به پدرش گفت »مگه من چکار كرده ام؟ من هیچ  گاه استراحت و 
آسايش افرادی كه زير دستم آموزش می  بینند، مختل نکرده ام. تمام سعی و كوششم 
اينه كه افراد ورزيده، با اطالعات خوب نظامی، سالم و با نشاط و آماده ی اعزام به 
جبهه ها شوند. خوشبختانه تا به حال گروه هايی كه من اعزام كرده ام، در جبهه و در 
خط مقدم پیشرفت های مهم و قابل ستايش از خود نشان داده اند. پدر شما چه دلیلی 
داری كه من آسايش و آرامش پرسنل پادگان حر را سلب كرده ام؟« مشهدی زينال 
خنديد و گفت »چقدر حرف می  زنی پسرم! من كه نمی خوام تو را استنطاق كنم. 
من می  دونم تو چقدر زحمت می  كشی. همه ی مردم خوی می دونن و می  بینن  كه 
تو چقدر برای اين دولت صادقانه و با دلسوزی تمام كار می كنی و زحمت می  كشی. 
من می  گم اين قدر خودتو ناراحت نکن. بهتره در هر كاری آدم میانه رو باشه .« رحیم 
چشم در چشم پدر دوخت و گفت »آخه چه ناراحتی پدر؟! منظورت از اين ناراحتی و 
میانه روی چیه؟« مشهدی زينال كمی جا به جا شد و به جد گفت »آخه چه لزومی داره 
شما نیمه های شب برای پرسنل پادگان  سحری می  بری، خودت هم همان جا سحری 
می  خوری؟ بعد از سحری، چرا نمی خوابی؟  خب وقتی بیدار می مونی، حاال يا مطالعه 
می  كنی يا هر كار ديگر؛ خواه ناخواه خیلی از پرسنل معذب می شن و نمی تونن آن طور 
كه دلشون می  خواد، استراحت كنن. روز ها از صبح تا شب به شون آموزش می  دی، 
خب خدا خیرت بده! الاقل شب ها اون  ها رو راحت بذار.« رحیم با خوشحالی به پدر 
نگاه كرد و گفت »در اين مورد، حق با شماست. ولی چرا من بعد از سحری به خانه 
نمی آيم يا در پادگان بیدار می  مانم، علتش اينه كه من می  خوام شنا ياد بگیرم. روز ها 
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چون روزه ام، نمی تونم. اما چرا برای آن  ها سحری می  برم. باألخره بايد برای سحری 
بیدار بشن، خب من اون  ها را از زحمت سحری درست كردن  معاف كرده ام.«

  رحیم تنها به درس نظامی اكتفا نمی كرد. او مسائل سیاسی و رويدادهای ايران و 
جهان را نیز به پرسنل آموزش می داد.

ـ از اين كه به درخواست من، بعد از ماه مبارک رمضان، روزهای دوشنبه و پنج شنبه 
روزه می  گیريد، ممنونم. اما همان طور كه می دونین امام خمینی  می  فرمايند: سپاه 
بايد90درصد عقیدتی و 10درصد نظامی باشه. پس يکی از دروس مهم ما مسئله ی 
عقیدتی است. ما هفته ی يک روز دعای كمیل و يک روز هم دعای ندبه داريم. ضمنًا 
از برادران پیشکسوت خواهش می  كنم در مورد مسائل عقیدتی با توجه به تجربه هايی 
كه دارند، به من كمک كنند. من هرگز خود را استاد يا مربی  شما نمی دونم. من خاک 
پای همه ی عزيزانی هستم كه دست از كار و زندگی و زن و بچه های خود كشیده اند 
و بدون هیچ چشم داشتی برای رويارويی با دشمن متجاوز به اين جا آمده اند.« اين 
رويه ی تدريس و مربی گری و رفتار رحیم باعث شده بود كه محبوبیت خاصی بین 
مردم و مخصوصاً نیروهايی كه آموزش می  ديدند، پیدا كند. رحیم غروبی  با آن سن  
و سال كم، منبع اطالعات بود. به شدت مسائل دينی و عقیدتی را رعايت می  كرد. در 
مورد برخی از جريانات انحرافی مفصل صحبت می  كرد و به پرسنل در مسائل دينی، 
سیاسی و اجتماعی آگاهی می داد. درباره ی بنی صدر می گفت »بنی صدر ملی گرا و 
لیبرالیست است. او واليت فقیه و روحانیت و سپاه پاسداران را قبول ندارد. او مدام 
می  كوشد كه روحانیت و سپاه پاسداران را خراب كند. او علنًا  با آيت اهلل بهشتی دشمنی 
می  ورزد و...« اين سخنان رحیم زمانی بود كه هنوز بنی صدر رئیس جمهور و فرمانده 
كل  قوا بود. كم تر كسی  در آن برهه از زمان  جرأت می  كرد كه با آن صراحت از رئیس 
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جمهور انتقاد كند. گروهک های ضد انقالب از اين موقعیتی كه بنی صدر برای سپاه و 
بسیج و كاًل روحانیون پیش آورده بود، سوءاستفاده می  كردند و مدام درصدد تضعیف و 
حتا حذف روحانیون و سپاه بودند. بیش  تر روزنامه ها و مجالت و اعالمیه ها و جلسات 

و كنفرانس ها و متینگ های خیابانی همه و همه علیه انقالب و اسالم بود.
رحیم در ابتدای كار در خوی، به كمک دوستانش و مردم، پادگان حر را كه زمینی 
خرابه و دورافتاده بود، تأسیس كرد و كمبودها را با زحمت برطرف نمود. حتا برای 
كارهای پادگان از پدرش پنج هزار تومان قرض كرد. بعد از تکمیل پادگان، داوطلب ها 
و نیروهای سپاه و بسیج را در آن جا سازمان دهی كرد و به آنان آموزش داد. در آن 
زمان رحیم در بیرون پادگان هم امر به معروف و نهی از منکر و بحث با گروهک های 
ضدانقالب را سرلوحه ی كار خود قرار داده بود. رحیم بیش از مشکالت آموزشی، 
مشکالت مبارزه با گروهک های ضدانقالب را داشت. او چه در دانشگاه و چه در 
خوی، مرتب با گروهک های ضدانقالب و ضداسالم درگیر بحث و مجادله بود تا راه 
 معنوی نورانی اسالم را به آن ها يادآوری كند. ولی آن ها چنان در ضاللت و گمراهی 

فرو رفته بودند كه به واقعیت نمی رسیدند.  
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8
مرضیه خانم در آشپزخانه دوغ را به هم می  زد. خواهرش منیژه خانم  سیب زمینی 
را برای آبگوشت پوست می  كند. سلطان خانم كه پیش رحیم نشسته بود و مرتب 
قربان صدقه ی برادرزاده اش می  رفت. كاهو و گوجه فرنگی و خیار و پیاز را برای ساالد 
آماده می  كرد. خلیل ديس میوه و سینی چای را جلوی میهمانان گذاشت و كارد و 
چنگال و بشقاب ها را بغل ديس میوه قرار داد و به میهمانان تعارف كرد كه میوه و 
چای میل كنند. میهمانان همه خودی بودند. محمدعلی در حالی  كه خیاری را پوست 
می  كند، به رحیم نگاهی انداخت و گفت »راستی عمو يادته يه روز از مدرسه می  اومدی 
بدون جوراب بودی، وقتی پرسیدم جوراب هات كو، گفتی جوراب هام رو به يه فقیری 
كه جوراب نداشت بخشیدم.« رحیم خنديد و گفت »آره عموجون. خوب يادمه، چطور 
مگه ؟« محمدعلی كارد میوه خوری را داخل بشقاب گذاشت و خیار پوست كنده را گاز 
زد و جويده نجويده قورت داد و گفت »ديروز در مال میدانی بودم، ديدم يه چوپانی با 
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كفش های پاره و بدون جوراب دنبال گوسفدانش می  دويد و سعی می  كرد كه آن  ها را 
جمع كنه، ولی گوسفندان مرتب اين طرف و آن طرف می  دويدند، انگار رم كرده بودند. 
به ياد آن روز شما افتادم به چوپان گفتم مگه جوراب نداری؟ چوپان آهی كشید و 
گفت: جورابم كجا بود عمو! همان جا ايستادم و جوراب هامو درآوردم و به اون چوپان 
دادم. البته جوراب هايم از اون جوراب های دست بافت پشمی بودند.« سلطان خانم 
به محمدعلی نگاه كرد و به طعنه گفت »پس بگو خیرات و احسان رو از رحیم ياد 
گرفتی. اگه رحیم آن روز جوراب هاشو نمی بخشید، شما هم جوراباتو نمی بخشیدی.« 
با لبه ی چادرش اشک های چشمشو كه بر اثر خرد كردن پیاز جاری شده بود، پاک 
كرد و ساالد را به هم زد. محمدعلی به سلطان خانم چشم غره رفت و با لحنی 
تهديدآمیز گفت »باشه آبجی! هرچه دل تنگت می  خواهد بگو، ولی بعداً پشیمون 
می  شی ها. امروز به مناسبت آمدن رحیم چیزی نمی گم.« مشهدی زينال استکان 
چای را سر جاش قرار داد و گفت »فعاًل وقت اين حرفا نیست. شوخی رو كنار بذارين. 
بهتره بريم سر اصل مطلب كه مربوط به رحیم و كار هاش می  شه . رحیم می  خواد باز 
به جبهه بره.« مرضیه خانم دست از كار كشید و به طرف رحیم قدم برداشت و با لحنی 
اندوهگین گفت »جبهه ؟ پس دانشگاه چی؟ مگه تازه از جبهه نیومدی مادر؟ دانشگاه 
كه ديگه تعطیل نیست. جواد می  گفت كه دانشگاه يک  ماهه كه باز شده.« مشهدی 
زينال در حالی  كه تسبیح می  چرخاند، بی آن كه به كسی نگاه كند، گفت »مدتی به 
علت انقالب فرهنگی دانشگاه  ها تعطیل بودند. بعد جنگ شروع شد. خب در اين مدت 
رحیم يا آموزش نظامی می ديد يا در جبهه بود يا به داوطلبین جبهه آموزش می داد. 
مرتب با گروه دكتر چمران كار می  كرد و در چندين عملیات های چريکی هم شركت 
داشت . خب كار خوبی  كرده. اجرش با آقا امام زمان)عج(! اما حاال كه دانشگاه باز 
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شده اند، باز رحیم نمی خواد بره دانشگاه. اصاًل اين كار رحیم برايم قابل قبول نیست.« 
خلیل از صحبت مشهدی زينال خوشحال شد. گويا مشهدی زينال حرف دل او را 
زده بود، پس كمی جا به جا شد و به رحیم نگاه كرد و گفت »ببین رحیم جون! بابا 
درست می  گه. شما رشته ی پزشکی می  خونی. به نظر شما ادامه ی تحصیل بهتر از 
جبهه رفتن نیست؟ هیچ می دونی داداش با اين كارت همه رو ناراحت می  كنی. در 
نتیجه اجر و پاداشی كه در رفتن به جبهه نصیبت، می شه، چون پدر و مادرت راضی 
نیستند، مرتکب گناه هم می شی. تازه مگه در جبهه نبودی! مگه در عملیات های 
مهم و خطرناک شركت نداشتی!« رحیم نصف سیبی  را كه پوست گرفته بود، داخل 
بشقاب قرار داد و گفت »در حال حاضر كه دشمن به خاک ما حمله كرده و بخشی 
از سرزمین ما را اشغال نموده، بر همه ی ما كه ادعای مسلمانی داريم، واجب است 
كه با اين چنین دشمنی مبارزه كنیم . مبارزه با دشمنی كه در خانه ی ماست، واجب تر 
از هر كار ديگری است. حتا می  خوام بگم كه واجب تر از نماز يومیه هم هست.« 
مرضیه خانم آهی كشید و گفت »رحیم با اين صحبتش همه ی ما رو نگران كرده. 
خب رفتن به جبهه واجب است يا نیست، شما اندازه ی سهم خودت در جبهه بودی.« 
زينال در حالی  كه گوشه های سفره را مرتب می  كرد، گفت: »ببین پسرم تو می  خوای 
به مردم و انقالب و اسالم كمک كنی، اينو همه ی ما می دونیم. يادته وقتی بچه 
بودی، از داخل دخل  مغازه پول برمی  داشتی و به فقرا می دادی. حتا  لباس تنت رو 
هم به نیازمندان می  بخشیدی. خب ما از اون كار هات خوشحال بوديم و حاال هم 
خوشحال هستیم، چون ما مسلمانیم و پیرو راه و روش حضرت علی)ع( هستیم . اما 
اين تصمیم فعلی شما همه ی ما رو ناراحت و نگران می  كنه. من در حضور مادرت 
و عمه  ها و خاله  ها و دايیت و عمو و برادرانت  قول می  دم محض اين كه دانشگاهت 
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تموم بشه،  برات يه مطب خوب و مرتب در همین شهر خودمان بخرم. در آن موقع 
می  تونی بهتر و بیش  تر به مستمندان مخصوصاً بیماران بی بضاعت كمک كنی. اين 
بهترين پیشنهاد است.« ابراهیم كه ساكت و در فکر فرو رفته بود، گفت »خب مگه 
قرار نیست كه داداش جواد به جبهه بره. خب رحیم هم بره دانشگاه.« رحیم به 
میهمانان و پدرش نگاه كرد به جد گفت »جواد از لحاظ درس پزشکی دست كمی از 
من نداره، حتا از من هم بهتر درس می  خونه،  پس بهتره كه جواد به دانشگاه بره و 
من هم می رم جبهه.« همه به هم نگاه كردند. محمدعلی با لحنی پرسش گونه گفت 
»عموجون! من از اين كار شما تعجب می  كنم. چطور حاضری درس پزشکی رو ول 
كنی و بری جبهه. اواًل به اندازه ی كافی در جبهه  بودی، دوماً درس خواندنت، آن  هم 
درس پزشکی، اجر و پاداشش اگه از جبهه رفتنت بیش  تر نباشه، كم تر هم نیست. از 
من باور نمی كنی، از حاج آقا مفیدی يا حاج آقا فاضلی  بپرس. ببین عموجون  يه پزشک 
خیلی بهتر و مؤثرتر از يک رزمنده ی ساده می  تونه به اسالم، انقالب و پیروزی در 
جنگ كمک كنه. بهتره در اين مورد بیش  تر فکر كنی. بعداً پشیمون می  شی.« 
سلطان خانم با نگرانی خطاب به رحیم گفت »الهی عمه به قربونت بره! تو االن شور 
و هیجان جوانی داری، متوجه بعضی چیزها نیستی. فردا پشیمون می  شی ها. درس 
پزشکی رو به اين سادگی از دست نده. اين جوانی و قدرت برای هیچ كس همیشه 
باقی نمی مونه.  تا چشم به هم زدی، اين جوانی و قدرت بدنی و سوی چشمان از بین 
می ره، اون  وقت ديگه پشیمونی سودی  نداره. چه بسا آن موقع به ما نفرين هم بکنی 
كه چرا راهنمايیت نکرديم.« زينال مرتب با رحیم درباره ی رفتن او به جبهه صحبت 
می  كرد، ولی بی فايده بود. مرغ رحیم در اين مورد يک پا داشت. رحیم در خانه خیلی 
به مادرش وابسته بود. يک روز مرضیه خانم به رحیم گفت »يادته زمانی كه خیلی 
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كوچیک بودی، با هم به مجلس روضه خوانی زنانه می  رفتیم. يه روز وقتی خانم 
جلسه ای نحوه ی شهادت امام حسین)ع( و به اسارت بردن خانوده اش رو شرح می داد، 
وقتی از جلسه بیرون آمديم، در خیابون به هر كه می  رسیدی، می  گفتی كه يزيد امام 
حسین رو كشته و خانواده اش رو به اسارت برده. فکر می  كردی كه همان روز اين 
اتفاق افتاده!« رحیم خنديد و گفت »آره مادر يه چیزهايی يادمه . من از آن روز به بعد 
می  ترسیدم كه يزيد بیاد خونه ی ما و ما رو هم بکشه. آخه فکر می  كردم يزيد در خوی 
امام حسین)ع( رو شهید كرده و در خوی است و هر آن ممکنه ما و ديگرون رو هم 
بکشه. هر وقت تنها می  شدم، می  ترسیدم كه شمر بیاد مثل بچه های امام حسین)ع( 
سرم رو ببره. بچگی چه عالمی داره!« همه زدند زير خنده. مشهدی زينال در حالی  
كه به رحیم خیره شده بود، به مرضیه خانم گفت »راستی مرضی اون موضوع گريه ی 
شب های جمعه رو هم بگو تا همه بشنون.« مرضیه خانم روسری اش را مرتب كرد 
و در حالی  كه لبخند به لب داشت، گفت »رحیم خیلی به من وابسته بود. هر وقت 
نماز می خوندم، او هم با من دوال راست می  شد. خانم جلسه ای يک روز در جلسه 
گفت: هر كه در شب های جمعه به ياد بچه های امام حسین)ع( و مسلم بن عقیل 
روضه بخواند و اشک بريزد، خداوند در روز قیامت او را عفو می  كنه و در های بهشت 
را به رويش باز می  كنه. بعد كه اومديم خونه، هر روز رحیم از من می  پرسید كه شب 
جمعه كی هست؟ من هم به ش می  گفتم كه مثاًل امشب شب جمعه است. يه وقت 
كه شب جمعه بود، ديدم كه رحیم مرتب داره گريه می  كنه. ناراحت شدم و او را بغل 
كردم و بوسیدم و گفتم: چرا گريه می  كنی مادر؟ با بغض و گريه گفت برای بچه های 
امام حسین)ع( و مسلم گريه می  كنه! رحیم خیلی از اين كار ها می  كرد.« رحیم در 
حالی  كه به مادرش خیره شده بود و چند دانه ی شفاف اشک دور چشمانش حلقه زده 
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بودند، با بغض انگار با خودش گفت »گريه برای طفالن امام حسین)ع( و مسلم بن 
عقیل!« مرضیه خانم با خنده گفت »هنوز هم رحیم برام همون پسر ساكت و آرام و 
دوست داشتنی است، ولی نمی دونم چرا به حرفای ما گوش نمی ده و با اصرار می  خواد 
بره جبهه و درس دكتری را ر ها كنه!« رحیم در حالی  كه به مادرش خیره شده بود 
و دانه های شفاف اشک دور چشمانش حلقه زده بودند، با لحنی قاطع و محکم گفت 
»فکر هامو كرده ام.   به جای دانشگاه عازم جبهه خواهم شد.  از پدر و مادر و برادرانم، از 
همه تون خواهش می  كنم ديگه  در اين مورد صحبت نکنین.« لطیفه خانم به كمک 
خواهرش منیژه سفره را پهن كرد و ظرف های دوغ و بشقاب های سبزی و كاسه های 
ماست و ترشی را روی سفره چید و گفت »آبجی مرضیه امروز غذای مورد عالقه ی 
رحیم رو كه آش دوغ و آبگوشت است، درست كرده. بهتره بذارين رحیم با آرامش 
غذاشو بخوره. بعداً درباره ی دانشگاه و جبهه صحبت كنین.« مشهدی زينال سرش را 
به چپ و راست چرخاند و گوشه های سفره را پهن كرد و همه مشغول شدن. چند روز 

بعد رحیم در ترمینال خوی با بدرقه ی عمويش محمدعلی عازم جبهه شد.
قرارگاه كربال خیلی شلوغ بود. نیرو های تازه وارد هنوز سازمان دهی نشده بودند. 
نیرو های جايگزين آماده ی اعزام به خط بودند. هر كه رحیم را می  ديد، به ش تبريک 

می  گفت.
رحیم غروبی،  دانشجوی رشته ی پزشکی  ـ تبريک می گم دالور اسالم! واقعاً 
دانشگاه تهران شايسته ی اين مقام بود. از اين موفقیت مبادا مغرور بشی و دوستان را 

فراموش كنی. زير پاتو كه نگاه كردی، ما رو هم می  بینی.
رحیم خود را به فرماندهی قرارگاه رساند تا موضوع را بفهمد. همین كه چشم احمد 
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متوسلیان به رحیم افتاد، از جاش بلند شد، رحیم را در آغوش گرفت و گفت »تبريک 
می  گم برادر! از بین سیصد نفر نیرو های گروه دكتر چمران، جزو چهار نفری شدی كه 
تونستند مربی گری درجه يک نظامی رو كسب كنند. جای خوشحالی و شکرگزاری 
است.« همان روز رحیم خود را به محل استقرار نیروهای دكتر چمران رساند. تا چشم 
دكتر چمران به رحیم افتاد، با لبخند گفت »اين جا چه می  كنی بچه؟ بايد اآلن در يکی 
از پادگان های آموزشی می  بودی و به نیرو های داوطلب آموزش می دادی.« رحیم با 
لحنی آمیخته با ادب و احترام گفت »دكترجون واقعاً ما رو شرمنده كردی. من همیشه 
افتخار می  كنم كه شاگرد و دست پرورده ی شما بوده ام. شما برام الگوی شجاعت و 
شرف و انسانیت هستید و خواهید بود. من فقط برای سپاسگزاری خدمت رسیدم.« 
دكتر خنديد. به زبان تركی به شوخی گفت: »اوقالن دانیش مه! )پسر حرف نزن(« 
سپس در حالی كه با رحیم در محوطه قدم می  زدند، گفت »من هرگز دوست ندارم 
كه كسی از من تعريف كنه . اگه در گروه ما كاری و موفقیتی انجام شده كه امیدوارم 
مورد قبول حق تعالی قرار بگیرد، در سايه ی ايثار و فداكاری و ازخودگذشتگی افرادی 
بوده كه شجاعانه و بدون چشمداشت در راه خدا و برای رضای خدا شجاعانه به سوی 
مرگ و شهادت شتافتند. من هم يک نفر پايین تر از آن ها بودم و بس. پس خواهش 
می  كنم اين تعريف و تمجید رو كنار بذار و سريع برو قرارگاه كربال. از اون جا بايد بريد 
بندر گناوه. يک مأموريت بیست روزه ی آموزشی اون جا داری. نامه ی مأموريت شما 
و سه نفر ديگر در قرارگاه نصر آماده است و شخص فرمانده سپاه آن را امضا كرده 
است. مأموريت شما در گروه ما تمام شد. شما با باالترين و بهترين نمرات در گروه 
ما فارغ التحصیل شدی. حاال نوبت بهره بردن از دانش نظامی شماست كه بايد همت 
كنی و داوطلبین جبهه ها رو برای رويارويی با دشمن متجاوز آماده سازی.« رحیم 
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گفت »البته اين مأموريت رو از جان و دل و با تمام وجود انجام می دم، ولی دوست دارم 
بعضی وقت ها هم همراه داوطلبین در عملیات شركت كنم.« دكتر بعد از كمی مکث 
گفت »من عرض كردم شما ديگه در اختیار ما نیستی. برای انجام اين كار بايد با سپاه 
هماهنگ كنی، چون به هر حال، شما عضو رسمی سپاه هستی. مدتی هم كه با ما 
همکاری می  كردی، از طرف سپاه مأمور به گروه ما شده بودی.« رحیم همان شب با 
آمبوالنس به قرارگاه نصر برگشت. حاج احمد اشتری كه از قبل رحیم را می  شناخت، تا 

چشمش به رحیم افتاد، با خنده و شادی جلو رفت و با رحیم روبوسی كرد.
ـ كجايی مؤمن؟ فرمانده قرارگاه مرتب سراغت را می  گرفت. می  گفت: اآلن بايد در 

بندر گناوه باشی. خوب شغل جديد مبارک دالور!
رحیم  هاج و واج به اشتری نگاه كرد و با تعجب پرسید »اواًل بگو ببینم كدوم شغل؟ 
من كه شغل و سمتی ندارم! دوماً موضوع رفتن بندر گناوه چیه؟« اشتری به رحیم 
نگاه كرد و گفت »چرا خودتو زدی به اون راه مؤمن! يعنی تو نمی دونی كه مسئولیت 
آموزش چهل روزه ی داوطلبین جبهه در بندر گناوه به تو محول شده است؟ يعنی تو 
نمی دونی كه فرمانده كل سپاه نامه ی اين مأموريت رو امضا كرده ؟ ای ول بابا! ما رو 
گرفتی ها.« رحیم به فکر فرو رفت و با خود گفت »پس دكتر چمران از موضوع خبر 
داشت. اصاًل چرا  درباره ی مسئولیت پادگان آموزشی گناوه با من مشورت نکردند.« 
اشتری به سراپای رحیم نگاه كرد و گفت » ها چی شد مؤمن؟ چرا ساكت شدی؟ 
به چه فکر می  كنی ؟ حاال سريع برو پیش فرمانده قرارگاه. من در سنگر تداركات 
منتظرتم. زود بیا پیشم با هات كار دارم. برات غذا هم می  گیرم.« رحیم مردد بود كه 
چه كند. بی آن كه حرفی بزند، به سنگر فرمانده قرارگاه رفت. چند نفر از نظامیان و 
تعدادی هم از فرماند هان سپاه در سنگر فرمانده حضور داشتند. تا چشم فرمانده 
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قرارگاه به رحیم افتاد، شادمانه گفت »به به كی اومده! مربی  و استاد نظامی.« همه به 
رحیم نگاه كردند. رحیم سالم كرد و پیش فرماندهان نشست. فرمانده قرارگاه مجدد 
رحیم را به فرماندهان سپاه و ارتش معرفی كرد. سپس از فالسک چای برای رحیم 
چای ريخت و خطاب به رحیم گفت »من بايد خصوصی باهات صحبت كنم.« رحیم 
به فکر فرو رفت و با خود انديشید »فرمانده قرارگاه با من چه كار داره؟ دكتر می  گفت 
نامه ی مأموريت جديد رو به من ابالغ می  كنه، ولی حاال می گه كار خصوصی با من 
داره ! ما كه اين جا كار خصوصی نداريم! اين جا جنگ و جبهه و كشت و كشتاره. نزنی 
می  زننت نکشی می  كشنت. پس كار خصوصی چه می  تونه باشه.« رحیم همین طوری 
غرق در افکارش بود كه فرماندهان ارتش و سپاه يکی پس از ديگری سوله را ترک 
كردند و رفتند. فرمانده قرارگاه نصر از روی سکو آمد پايین و پیش رحیم نشست و 
با لحنی آرام و متین و خودمانی گفت »خوشبختانه در اين مدتی كه در گروه دكتر 
چمران بودی، هم مأموريت های ويژه كه انجام می دادی، موفقیت آمیز و مايه ی افتخار 
و سربلندی بود و هم فراگیری دروس نظامی. اما منظورم از اين حرفا چیز ديگری 
است. شما اآلن دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران هستی. به نظرم اگه بری دانشگاه 
و درس پزشکی را ادامه بدين، بهتر از آن است كه به مأموريت جديد بريد. ما به يک 
پزشک خیلی بیش  تر از يک مربی  آموزشی نظامی احتیاج داريم. شما اآلن جوانی 
و شور و التهاب جنگ و انقالب شما رو احاطه كرده. فردا پشیمون می  شی. از من 
گفتن بود. حال خود دانی. البته نامه ات رو فرمانده سپاه امضا كرده. خود ايشون هم 
مايل بودند كه شما دانشگاهت رو ادامه بديد.« رحیم زيرچشمی به فرمانده نگاه كرد. 
كمی جا به  جا شد. آن گاه با لحنی قاطع و محکم گفت »از اين كه به فکر من و آينده ام 
هستین، ممنون و سپاس گزارم، ولی من تصمیمم رو گرفته ام. زمانی كه دشمن در 
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خاک ماست و قسمت هايی از سرزمین ما رو اشغال كرده و در سوسنگرد و بستان 
و روستا های اطراف آن مرتکب كار های شنیع و مغاير اصول و شرافت انسانی شده، 
من چطور می  تونم بی تفاوت سر كالس بنشینم و درس بخوانم؟ شرف و غیرت و 
مردانگی ام هرگز چنین اجازه ای رو به من نمی ده. از نظر دين مقدس اسالم هم تا 
زمانی كه دشمن متجاوز در خاک مسلمین حضور داره، انجام هر كاری جز دفع دشمن 
بر مسلمانان مکروه و به قولی حتا حرام هم هست .« فرمانده به رحیم نگاه كرد و 
متفکرانه به فکر فرو رفت. با خود صحبت رحیم را تکرار كرد »تا زمانی كه دشمن در 
خاک مسلمین است، انجام هر كاری جز دفع دشمن بر مسلمانان حرام است. چه تعبیر 
و تفسیر زيبا و دلچسبی!« بعد از چند لحظه خطاب به رحیم گفت »نامه ی شما آماده 
است. شما بايد به بندر گناوه برويد. چهل روز در يکی از پادگان های نیروی هوايی 
در آن بندر كه نیمه مخروبه است، به پرسنل داوطلب در سطحی كه بتوانند با دشمن 
روبه رو شوند، آموزش بدين. فرمانده سپاه تأكید داشتند كه پرسنل بدون آموزش نبايد 
عازم جبهه شوند، مخصوصاً خط مقدم.« نامه ی فرمانده را به رحیم داد و گفت »بهتره 
يک بار نامه را بخوانید.« رحیم نامه را باز كرد و خواند. سپس آن را در جیب بلوزش 
قرار داد و گفت »من برای انجام هر گونه مأموريت آماده ام. البته من دوست داشتم 
همچنان در گروه دكتر چمران می  ماندم، ولی خوب من مطیع اوامر فرماند هان هستم. 
اما من هم يه گله دارم.« فرمانده يکه خورد و به رحیم نگاه كرد. رحیم با لحنی گله آمیز 
گفت »در مأموريت های جزئی هم فرماند هان را قبل از انجام مأموريت در جريان كار 
قرار می دهند. من كه بايد محل خدمتم رو ترک كنم و به عنوان مربی  و مسؤل آموزش 
به جای ديگری بروم، چرا بدون اطالع يا مشورت با من نامه ام را نوشته اند و منو در 
مقابل عمل انجام شده قرار داده اند.« فرمانده سرش را به عالمت تأيید صحبت رحیم 
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تکان داد و به دلجويی گفت »حق با شماست. ولی باور كنید فرصت اين كار رو پیدا 
نکرديم. اگه دوست داری اين مأموريت رو انجام ندی، می  تونم ترتیبی  بدم تا بتونی با 
فرمانده سپاه مالقات كنی. ايشون اآلن در دزفول هستند.« رحیم با تواضع و متانت 
گفت »اگه فرمانده  محترم سپاه در نامه می  نوشت كه بروم داخل شعله های آتش، 
باور بفرمايید من يک لحظه درنگ نمی كردم و با روی باز به داخل شعله های آتش 
می  رفتم.« فرمانده به نقطه ی نامعلومی خیره شد و در اعماق افکارش فرو رفت. بعد 
از چند لحظه خطاب به رحیم گفت »آموزش افراد داوطلب يا نیرو های جديد سپاه در 
اين مقطع زمانی خیلی از رفتن به خط اول جبهه مهم تر و ضروری تر است. شما فکر 
نکن كه كارتو كم تر از كار برادرانی است كه در خط اول جبهه قرار دارند. همیشه پشت 
جبهه است كه جبهه را تقويت می  كنه. باور كنید اجر و پاداش اون برادری كه برای 
رزمندگان غذا درست می  كنه و در عمرش هم شايد اصاًل اسلحه به دست نگرفته 

باشه، اگر از رزمنده ی خط اول جبهه پیش خداوند بیش  تر نباشه، كم تر هم نیست .«
در آن روز ها مشکل مجاهدين خلق )منافقین( و گروه های چپی )اقلیت و اكثريت( 
و پیکار و حزب دمکرات كردستان و سازمان كومله و... كه همه با جمهوری اسالمی 
ايران مخالف و در جنگ بودند، بسیار حاد شده بود. بنی صدر هم به اين مشکالت 
اضافه شده بود. او می گفت »ما زمین می دهیم و زمان می  گیريم.« وقتی چگونگی 
اين موضوع را از او پرسیدند، گفت: »ژنرال كوتوزوف، فرمانده نیرو های روسیه در 
جنگ جهانی اول، با يک عقب نشینی حساب شده بخشی از سرزمین روسیه تا مسکو 
را در اختیار نیروهای فرانسه قرار داد، ولی بعدها بدون درگیری نیروهای فرانسه در 
سرمای شديد روسیه نابود شدند و كوتوزوف پیروز شد . ما هم می  خوايم فعاًل زمین 
بديم و زمان بگیريم.« اين تحلیل های غلط بنی صدر باعث شده بود كه در اوايل 
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جنگ يک حالت نه جنگ و نه صلح در جبهه ها برقرار شود. او اجازه نمی داد كه به 
بسیج، سپاه و حتا نیروهای مردمی اسلحه بدهند. او فقط روی ارتش حساب می  كرد و 
می خواست در بین ارتش محبوبیتی به  دست بیاورد. ارتش هم بعد از پیروزی انقالب 
دچار مشکالت داخلی خود شده بود. بنی صدر می خواست خود را ناجی ارتش معرفی 
كند تا محبوبیتی در ارتش داشته باشد و ارتش را به طرف خود بکشاند. او مدام به 
ارتش اطمینان می داد كه در امان هستند و در امان خواهند بود، غافل از اين كه امام 
خمینی)ره( قباًل اين امان نامه را به ارتش داده بود. با وجود اين مشکالت وقتی جنگ 
تحمیلی شروع شد، ارتش رسالت واقعی خود را در قبال ملت و انقالب به نحو شايسته 

و قابل تقدير انجام داد.
اوايل جنگ هر روز خبر های ناامید كننده از جبهه  ها می  رسید. بخش های زيادی از 
مناطق مرزی كشور توسط دشمن اشغال شده بود. سپاه پاسداران با وجود ايثار و فداكاری 
و ازخودگذشتگی، چند مشکل باعث شده بود كه آن نیروی پاک و اخالص گر در اوايل 
جنگ نتواند جلوی پیشروی دشمن را بگیرد. از جمله ی آن مشکالت  عبارت بودند : 
1. نداشتن اسلحه و مهمات الزم جهت روياروی با ارتشی منظم كه نیروی زرهی اش 
در خاورمیانه حرف اول را می  زد، 2. نداشتن نیروی كافی، باتجربه و آموزش ديده برای 
جنگ های منظم كالسیک؛ 3. از همه مهم تر و دردناک تر، مخالفت شديد بنی صدر با 
سپاه و بسیج و نیرو های مردمی بود كه آشکارا در سخنرانی هايش سپاه را يک عنصر 

مزاحم برای نیرو های مسلح در میدان جنگ می دانست .
با وجود اين مشکالت، سپاه با چنگ و دندان از میهن دفاع می  كرد، ولی مشکل 

بنی صدر همچنان باقی بود.



111 شهید رحیم غروبی

آن شب تا صبح رحیم در فکر اين مأموريت جديد و اوضاع جبهه و جنگ بود. 
روز بعد رحیم با هواپیمای سی ـ130 عازم اهواز و از آن جا عازم گناوه شد. در گناوه 
تعداد زيادی افراد عشاير منطقه برای اعزام به جبهه جمع شده بودند. كار آموزشی 
آنان راحت بود، چون آن  ها با اسلحه و تیراندازی آشنايی كامل داشتند. فقط آن  ها 
احتیاج به آشنايی با نوع اسلحه و آموزش های ديگر داشتند. رحیم با عالقه به آن  ها 
آموزش می داد. آن ها برای رفتن به جبهه خیلی بی تابی  می  كردند. با سرعت و دقت 
موارد آموزشی را ياد می  گرفتند. بعد  ها تعداد زيادی از آن  ها به عضويت سپاه درآمدند 
و برخی جزو فرماند هان موفق سپاه شدند. آموزش اولیه ی آن  ها كم تر از چهل روز 
طول كشید، آن  ها حاال آماده ی اعزام به جبهه بودند. رحیم بعد از آن مأموريت به 
پادگان خوی برگشت و كما فی سابق مشغول آموزش افراد شد. خانواده ی رحیم از 

بازگشت او خوشحال شدند. 
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9
در خانواده ی مشهدی زينال بار ديگر به مناسبت بازگشت رحیم و اين كه او در خوی 
خواهد ماند، جشن خانوادگی برپا شده بود. همه شاد و خوشحال بودند. مرضیه خانم 
با خوشحالی و خنده گفت »ماندن رحیم در خوی همه ی ما رو خوشحال می  كنه. 
ديگه مهم نیست كه ايشان به دانشگاه بروند يا نروند. مهم اينه كه پیش ما باشه.« 
سلطان خانم با خنده گفت »اگه رحیم جون بخوان ازدواج يا نامزد كنند، بیش  تر ما رو 
خوشحال می  كنه.« مشهدی زينال تسبیح چرخاند و گفت »شنیده ام رحیم می  خواد 
با دختر يکی از روحانیون تهران ازدواج كنه . ايشون به حجت االسالم قرائتی ارادت 
خاصی داره. يه وقت ديدی با دختر ايشون ازدواج كرد.« محمدعلی با اخم گفت »اين 
حرفا چیه! اصاًل از رحیم پرسیدين كه قصد ازدواج داره يا نه . به قول معروف شما  اول 
برادريتونو ثابت كنین، بعد ادعای ارث كنین. حاال كو تا ازدواج رحیم! البته وقت ازدواج 
رحیم رسیده، ولی بايد ايشون اين موضوع رو مطرح كنن.« لطیفه خانم گفت »رحیمی 
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كه من خاله شم و می شناسم، به اين سادگی رُوش نمی شه كه صحبت ازدواج رو 
مطرح كنه، ولی خودش به من گفت كه اگه خواستم ازدواج كنم، با دختر يک روحانی 
متعهد و مطرح ازدواج خواهم كرد.« رحیم بی آن كه به كسی نگاه كند، تند و خشن 
گفت »ما رو باش كه خاله لطیفه رو محرم اسرار خود می  دونستم و يه حرفی به ش 
زدم ! اصاًل ببینم شما كار و زندگی ندارين؟ خب چه كار با من و ازدواجم دارين. 
وضع مملکت رو نمی بینین؟ چرا از جنگ و كشتار مردم و بمباران شهر  ها صحبت 
نمی كنین؟« همه ساكت شدند. محمدعلی پوزخندی زد و گفت »عموجون راستشو 
بخوای، اينا همه بیکارن. نمی دونن چکار كنن. همه اش  دنبال حرفای بی خودی 
هستن.« همه به هم نگاه كردند. سکوتی طوالنی در خانه برقرار شد. رحیم از اين 
سکوت طوالنی ناراحت شد، چون می  دانست اعتراض های او باعث اين سکوت 
طوالنی شده است، پس با لحنی آمیخته به شوخی گفت »چرا همگی ساكت شدين. 
من گفتم درباره ی من حرف نزنید، ولی نگفتم كه ساكت باشین و اصاًل حرف نزنین.« 
خلیل با ناراحتی گفت »وقتی تو می  گی حرفای ما، يعنی پدر و مادر و همه ی فامیل، 
بیخوده، خب همان بهتر كه ديگه ساكت باشیم و حرف نزنیم.« رحیم با دستپاچگی 
گفت »منظورم فقط حرفايی بود كه شما  درباره ی من  می  زدين . آخه  من كی گفتم 
حرفای همه بیخوده؟ اشتباه متوجه شدين داداش.« محمدعلی تسبیح چرخاند و با 
خنده گفت »مهم نیست كه رحیم چه گفته، دلخور نشو خلیل جون! بهتره درباره ی 
اوضاع كشور صحبت كنیم.« مشهدی زينال گفت »راستی رحیم  درسته می  گن 
بنی صدر با سپاه و روحانیون مخالفه؟ می گن حتا گفته بايد سپاه در ارتش ادغام 
بشه.« رحیم از اين سؤال پدر خوشحال شد. متوجه شد كه پدر از صحبت قبلی 
او دلخور نشده، پس با لحنی آرام گفت »بنی صدر طرفدار ارتشه و می گه بايد يک 
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قانون و يک ارتش و يک مجلس داشته باشیم. منظورش اينه كه واليت فقیه نباشه. 
او صراحتاً با واليت فقیه مخالفه.« مشهدی زينال با تعجب گفت »عجب حکايتی 
است! همان مردمانی كه به بنی صدر رأی دادن تا رئیس جمهور بشه، همان ها به 
واليت فقیه و جمهوری اسالمی ايران هم رأی دادن. اگه او رأی مردم رو قبول نداره، 
پس رئیس جمهوريش هم باطله.« محمدعلی با لحنی متفکرانه گفت »واقعیت اينه 
كه ما هنوز نمی دونیم پشت پرده چه خبره. مسؤلین كشور بهتر می دونن كه چگونه 
مملکت رو اداره كنن. امام خمینی به تازگی فرماندهی كل قوا رو به بنی صدر داده. از 
طرفی هم روحانیون می  گن كه بنی صدر در خط امام نیست. حتا خودم از شیخ جابر 
فاضلی شنیدم كه می  گفت: بنی صدر خائن. خب ما دم خروس رو باور كنیم يا قسم 
حضرت عباس رو. اين رسانه  ها هم كه  اخبار درست به مردم نمی گن .« رحیم گفت 
»اين كه بنی صدر خائنه، شکی نداشته باشین. امام خودشون هم می دونن كه بنی صدر 
چکار داره می  كنه. با او مماشات می  كنه و به ش فرصت می  ده تا شايد اصالح بشه 
و...« مشهدی زينال پريد تو صحبت رحیم و معترضانه گفت »پسرجون احتیاط كن. 
مواظب حرف زدنت باش. بنی صدر رئیس جمهور ماست. امام خمینی او را قبول داره 
كه فرماندهی كل قوا رو به ش داده. ما موی می  بینیم و امام و برخی از مسئوالن 
پیچش موی. به همین سادگیا هم نیست. خدا نکنه برخی از شما با كسی در بیفتین، 
ريشه و بنیاد طرفو از بیخ و بن می  كنین. نمی شه قضاوت كرد. اول و آخر حرف حرف 

امام است. بايد ديد كه امام چه تصمیمی می  گیرند.«
رحیم در پادگان حر خوی با مسئوالن سپاه به جمع آوری و آموزش نیرو های مردمی 
و بسیج و سپاه مشغول شدند. اوايل مقرر شده بود كه نیرو های مردمی و بسیج و 
سپاه فقط يک هفته دوره ببینند و بالفاصله عازم جبهه شوند و بقیه ی آموزش های 
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ضروری را در جبهه  ها بگذرانند، ولی بعداً  اين دستور لغو شد. نیروها بايد  حتماً يک 
دوره ی ولو خیلی كوتاه نظامی می  ديدند بعد عازم جبهه  ها می  شدند. 

زمین تفتیده ی خوزستان در گرمای سوزان فرو رفته بود. صدای شلیک اسلحه های 
سبک و سنگین لحظه ای قطع نمی شدند. رحیم جلو رفت و كارت شناسايی را به 
نگهبان نشان داد و گفت »من از تهران آمده ام. بايد دكتر رو ببینم.« نگهبان سراپای 
رحیم را ورانداز كرد و با لحنی مؤدبانه گفت »با عرض معذرت، نمی شه همین طوری 
بری پیش دكتر، اگه كاری و پیغامی  داری  بفرمايید تا به عرض ايشون برسونم.« 
رحیم خنديد و گفت »باشه اشکالی نداره. من كار خاصی ندارم. فقط به ايشون بگو 
كه يکی از شاگردانت به نام رحیم غروبی  می  خوان خدمت برسن.« نگهبان فركانس 
بی سیم را تنظیم كرد. صدای خش خشی از بی سیم بلند شد. آن طرف بی سیم كسی 
گفت »خسته نباشید كوشکی، كاری داشتی؟« نگهبان آرام و آهسته گفت »دكتر يه 
آقايی آمده می  گه من رحیم غروبی،  يکی از شاگردان دكتر هستم، می  خوان بیان ...« 
كسی آن طرف بی سیم صحبت نگهبان را قطع كرد و شادمانه گفت »سريع بیارين 
توی محوطه. من خودم میام پیشش.« نگهبان با احترام رحیم را به محوطه ی قرارگاه 
راهنمايی كرد. در همان موقع دكتر از سنگر آمد بیرون و با رحیم روبوسی كرد و گفت 
»خیلی خوش اومدی دالور اسالم. ما همیشه به يادت بوديم.« هر دو در محوطه به 
قدم زدن پرداختند. رحیم به دور و برش نگاهی انداخت. تعداد كمی سنگر های دو و 
سه نفره در دامنه ی تپه قرار داشتند. يک سوله ی نه چندان بزرگ در پايین محوطه به 
چشم می  خورد. دور تا دور كل محوطه با سیم خار دار مسدود شده بود. رحیم پرسید 
»اين جا قرارگاه زدين دكتر؟« دكتر سراپای رحیم را ورانداز كرد و با لحنی شادمانه 
گفت »چريک هر كاری می  كنه. وقتی می  گیم جنگ نامنظم، يعنی همین. گاهی در 
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يک جا مستقر می شیم تا دشمن را فريب بديم. زمانی می ريم پشت جبهه ی دشمن. 
بعضی وقت ها هم در منطقه  برای شناسايی پراكنده می  شیم و تا چند روز همديگر 
رو نمی بینیم.« به طرف سوله راه افتادند. داخل سوله تاريک بود. روی پتوی سربازی 

نشستند. دكتر از فالسک چای دو لیوان چای ريخت.
ـ خب مؤمن در اين مدت كجا بودی و چه كار ها می  كردی و حاال می  خوای چه 

كار كنی؟
با دستمال عرق صورت و دور گردنش را پاک كرد. رحیم گفت »من برای مدتی 
به منطقه آمده ام كه اگه خدا قبول كنه همانند ساير برادران خدمتی  انجام بدم. از 
آموزش دادن به پرسنل خسته شدم. دوست دارم در اين موقعیت كاری بهتر از 
آموزش انجام دهم.« حبه ی قند از داخل قندان برداشت و لیوان چای را به دست 
گرفت. دكتر با لحنی نصیحت وار گفت »به نظرم در اين موقعیت بهترين و مؤثرترين 
كار آموزش دادن به نیرو های رزمنده است. البته نیت و مقصد شما قابل تقدير و 
تشکر است، ولی جبهه  ها امروز به افراد باتجربه و متعهد و آموزش ديده نیاز داره كه 
ما فقط يک مورد آن را داريم، آن هم تعهد به اسالم و انقالب است.« رحیم به فکر 
فرو رفت. بعد از چند لحظه سکوت گفت »البته فرمايش شما درست و منطقی است. 
از آموزش غافل نمی شم، ولی خوب شركت در چند عملیات به من روحیه می  ده و 
منو بهتر آماده می  سازه كه به پرسنل آموزش دهم . آموزش يکنواخت و همیشگی 
منو خسته می  كنه. من از فرمانده قرارگاه خودمان اجازه گرفتم كه خدمت برسم تا در 
يکی از عملیات ها شركت كنم.« دكتر از اين صحبت رحیم خوشحال شد. با لحنی 
شادمانه گفت »اتفاقاً ما يه عملیات تخريب داريم كه وجود شما در آن عملیات ما 
رو به پیروزی می  رسونه.« هر دو خنديدند. به هم نگاه كردند. رحیم پرسید »ممکنه 
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چگونگی اون عملیات رو توضیح بدين.« دكتر لیوان خالی را سر جاش قرار داد و 
گفت »مثل اين كه خیلی عجله داری . دلت برای عملیات لک زده، عجله نکن. بايد با 
قرارگاه كربال تماس بگیرم و با قرارگاه نصر هم هماهنگی های الزم رو انجام بديم، 
ولی خوب كمی از جزئیات  عملیات رو عرض می  كنم. ما يه عملیات بزرگ در پیش 
داريم. قبل از شروع عملیات بايد يه كار هايی انجام بديم، از جمله يه پلی در منطقه ی 
دهلران قرار داره كه دشمن با استفاده از آن پل با پشت جبهه ارتباط برقرار می  كنه. ما 
بايد اون پل رو منفجر كنیم. قبل از رسیدن به پل بايد چند كیلومتر از داخل منطقه ای 
كه در اشغال دشمن است، عبور كنیم.« رحیم با كنجکاوی پرسید »ببخشید دكتر 
مشخصات پل از نظر طول و عرض ارتفاع نوع آهن های به كار رفته در پل  شناسايی 
شده؟« دكتر بلند و كشدار خنديد و گفت »اين چه سؤالی است كه می  پرسی مؤمن! 
تو خودت استاد تخريب هستی. می دونی كه بدون شناسايی و بررسی همه جانبه حتا 
يه خودرو سبک رو هم منفجر نمی كنیم. همین االن كه با شما صحبت می  كنم، يه 
گروه از بچه های ما برای دومین بار برای شناسايی مجدد پل اعزام شده اند. متأسفانه 
بار اول كه پل رو شناسايی كرديم، دو نفر از نیرو ها رو از دست داديم. ما هرگز بی گدار 
به آب نمی زنیم.« آن روز تا غروب رحیم طرح انفجار پل را بررسی كرد. همه چیز 
درست بود. انفجار پل امکان پذير بود. در آن زمان سپاه توانسته بود بعضی مشکالت 
را حل كند. روز به روز وضع سپاه بهتر و منسجم تر می شد. آن شب تا ديروقت رحیم، 
دكتر چمران و چند كارشناس ارتش و سپاه روی طرح انفجار پل كار كردند. همه 
چیز برای اجرای عملیات پل مهیا شده بود. روز بعد يک گروه ورزيده و باتجربه به 
فرماندهی رحیم غروبی  آماده ی انجام مأموريت شدند. غروب همان روز با خواندن 
آياتی از قرآن و گذشتن از زير قرآن عازم مأموريت شدند. بعد از چند ساعت راهپیمايی 
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در زوايای بی روح و بی راهه  ها ی صعب العبور، خسته و گرسنه شده بودند. بعضی  ها 
هم خواب آلود بودند. بعد از عبور از قله ی كوه و خط  الرأس نظامی به دستور رحیم 
 ايستادند. همه دايره وار پشت به هم روی زمین نشستند و كوله پشتی  ها را روی زمین 
گذاشتند. اكبر صلحی كفش هاش را از شن و ماسه پاک می  كرد.  هاشم حسین خانی 
بند فانسقه اش را كه از قالب در رفته بود، درست می  كرد. كنشلو كه مسئول تداركات 
بود، به هر دو نفر يک تن ماهی با مقداری نان داد. رحیم با نقشه و قطب نما ور 
می رفت و چیز هايی داخل دفترچه ی جیبی اش يادداشت می  كرد. افراد گروه ضمن 
كار و خوردن غذا اطراف را با دقت می  پايیدند. سايه ی كوه تا آن طرف دره گسترده 
شده بود و هر لحظه گسترده تر می  شد. بعد از نیم ساعت استراحت آماده ی حركت 
شدند.  هادی كنشلو با سرنیزه چاله ی كوچکی در زمین حفر كرد و پس مانده ی  غذا 
و آت و آشغال ها را داخل چاله انداخت و روی آن خاک ريخت و با خنده گفت »با 
اين لباس ها شديم عین عسکر العراقیه.« صلحی گفت »اما خودمانیم، لباس های 
بدی هم نیستن ها.« به صورت خط زنجیر راه افتادند. رحیم كه جلوی گروه حركت 
می  كرد گفت »اآلن 48ساعته كه در منطقه ی دشمن هستیم. خوشبختانه تا به حال 
با مشکلی برخورد نکرديم. مواظب باشین كه از اين به بعد هم با مشکل رو به رو 
نشیم.« جواد رحمانی گفت »چون ما در تمامی اين مدت از بیراهه های صعب العبور و 
زوايای بی روح حركت می  كرديم، به  ياری خداوند امشب به پل می  رسیم. البته طبق 
طرح عملیات از برنامه ی زمان بندی شده جلو هستیم.« صلحی با لحنی مغرورانه گفت 
»اگه خدا بخواد امشب روی اون پل لعنتی يه آتش بازی راه بیندازيم كه عراقی  ها 
كیف كنن.« كنشلو در حالی  كه بند پوتینش را سفت می  كرد، گفت »به شرطی كه 
اون اصول و آموزه های نظامی را كه می  گويد ببین ، ديده نشو و بکش و كشته نشو، 



از ارس تا اروند120

و ديگر اصول مقررات مأموريت های ويژه رو رعايت كنیم.« رحیم با اعتراض گفت 
»بچه  ها آهسته صحبت كنین. فراموش نکنین كه دور و بر ما پر از نیرو های دشمن 

است.« همه سکوت كردند.
هوا داشت تاريک می  شد و تک و توک ستار ها در دل آسمان صاف و بی  ابر 
ديده می  شدند. زمین سفت و سخت و لیز بود. در بعضی جا ها مجبور می  شدند كه 
دست های همديگر را بگیرند يا چهار دست و پا راه بروند تا بتوانند از شیب های تند 
و خطرناک كوه و گردنه  ها بگذرند. در اين مدت چندين بار نظامیان عراقی از دور و 
بر و حتا چند قدمی آن  ها رد شدند، ولی متوجه نشدند كه آن  ها ايرانی هستند. در اين 
مواقع نعیم هاشم كه بچه ی خوزستان بود و عربی  خوب می  دانست، به نمايندگی از 
طرف گروه به عراقی ها سالم می  كرد و برايشان دست تکان می داد و خسته نباشید 
می  گفت. همین طوری كه گروه پیش می  رفت، ناگهان سر يک پیچ تند و باريک دو 
نظامی عراقی كه از روبه رو می  آمدند، جلوی آن ها سبز شدند. هنوز هوا كامالً  تاريک 
نشده بود. رحیم بی آن كه دستپاچه شود، با خونسردی گفت »بچه ها خونسرد باشین. 
برنامه ی ديروز عصر رو اجرا می  كنیم.« رحیم اين را گفت و خود را به مستی زد، 
طوری كه قادر به راه رفتن نبود. رحمانی و صلحی زير بغلش را گرفتند و در حالی 
 كه تلوتلو می  خورد،  راه می  بردند. كنشلو به بهانه ی دست به آب كمی از آن ها دور 
شد. به ظاهر مشغول باز كردن دكمه های شلوارش شد. اسلحه ها را از ضامن خارج 
كردند و آماده ی شلیک، دو نظامی عراقی شاد و خندان جلو آمدند. همین كه به هم 
رسیدند، نعیم هاشم طوری كه نظامیان عراقی بشنوند، با لحنی معترضانه گفت »آخه 
بگو مرد حسابی  وقتی ظرفیتشو نداری، چرا می  خوری؟ اونم چه خوردنی! يه بطری 
مشروب بدون مزه مثل آب خوردن سر می  كشه، فکر عاقبتشو هم نمی كنه. خوب 
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نتیجه  ش هم همین می  شه ديگه.« يکی از نظامیان عراقی با خنده گفت »يه چتول 
ديگه به ش بدين، حالش حسابی  جا می  ياد.« هر دو زدند زير خنده و از بغل گروه 
گذشتند. كنشلو سريع خود را به بقیه رساند و در حالی  كه نفس نفس می زد و رنگ 
به چهره نداشت، گفت »شکر خدا اين دفعه هم به خیر گذشت.« رحیم كه دانه های 
عرق صورتش را خیس كرده بود، با صدايی كه هنوز ترس و وحشت از آن مشاهده 
می  شد، گفت »بچه ها دستتون درد نکنه. برنامه رو خوب اجرا كردين.« صلحی در 
حالی كه به چهره ی رحیم خیره شده بود، گفت »برادر غروبی  بدجوری عرق كردی. 
نکنه راست راستی ...« همه زدند زير خنده. كنشلو گفت »راستی اگه اين برادر نعیم 
هاشم رو نداشتیم، چه می  كرديم!« نعیم هاشم فانسقه اش را روی شکم محکم كرد. 
حالت جدی به خود گرفت و گفت »دستم روی ماشه بود. اسلحه ام رو هم از ضامن 
خارج كرده بودم و روی رگبار گذاشته بودم. اگه به ما مشکوک می  شدن يا يه حركت 
عوضی می  كردن، در يه چشم به هم زدن هر دو را می  زدم.« رحیم با خنده گفت 
»هرچند من خودم رو به مستی زده بودم، ولی راست راستی آن ها مست بودند.« 
حاال هوا تاريک شده بود و ستارگان در آسمان می  درخشیدند و چشمک می  زدند. 
رحمانی روی تخته سنگی رفت و بی سیم را روشن كرد و فركانس آن را تنظیم نمود. 
خش خش بی سیم بلند شد. رحمان صدای آن را كم كرد و گوشی بی سیم را به 
دهانش نزديک كرد و گفت »عقاب! عقاب! عقاب! از باز! عقاب! از باز!« صدايی آن 
طرف بی سیم با سروصدای مختلف گفت »باز! به گوشم. باز به گوشم! موقعیت خود 
رو اعالم كنید.« رحمانی گوشی را به دهانش نزديک كرد و گفت »عقاب! موقعیت 
باز: 127ـ14ـ917ـ34ـ423 مفهوم شد.« آن طرف بی سیم عین اعدادی كه رحمان 
گفته بود، تکرار كرد و گفت »مفهوم شد. منتظر تماس بعدی شما هستیم.« رحمان 
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بی سیم را خاموش كرد و راه افتادند. مسیرشان سینه كش كوهی بود با شیب تند و 
زمین سفت و لیز كه پايین سینه كش كوه دره ی عمیق قرار داشت. مرتب زير پايشان 
قلوه سنگ های ريز و درشت در می رفت و با سروصدا به  ته دره سقوط می  كرد. هر 
چقدر سعی می  كردند كه چنین نشود، اما بی فايده بود. در همان حین زير پای صلحی 

خالی شد و روی زمین كله پا شد و ملق زنان به طرف دره سرازير شد.
ـ يا ابوالفضل! يا امام زمان! يا زهرا!

كاری از كسی ساخته نبود. همه بهت زده به صلحی نگاه می  كردند. دست به دعا 
و نیايش برای نجات صلحی بلند كردند. صلحی با تمام نیرو به زمین چنگ می  زد 
و سعی می  كرد با كمک دست ها و پا ها از سقوط به دره جلوگیری كند، ولی موفق 
نمی شد. همه مأيوس و نا امید شده بودند كه ناگهان و به طور معجزه آسا صلحی پشت 
تخته سنگی متوقف شد. رحیم با لحنی نگران گفت »صلحی حالت خوبه؟ می تونی 
خودتو نگه داری؟« صلحی با ناله در حالی  كه نفس نفس می  زد و صدايش لرزش 
داشت، گفت »می تونم خودمو نگه دارم، ولی چه جوری بیام باال؟« همه خوشحال 
شدند. كنشلو سريع بسته ی طناب مخصوص كوه نوردی را از داخل كوله پشتی  بیرون 
آورد و سنگی به سر طناب بست و سر ديگر طناب را به رفقا داد و گفت »محکم 
بگیريد.« سپس با مهارت خاص آن را به طرف سیاهی هیکل صلحی  كمانه كرد، 
ولی سر طناب به صلحی نرسید و در چند متری سمت راست صلحی افتاد. كنشلو 
طناب را باال كشید و اين بار با دقت آن را تاب داد. با وجود تاريکی شب مجدد طناب 
را به طرف صلحی كمانه كرد. اين بار صلحی توانست سر طناب را بگیرد. با سرعت 
و دقت طناب را دور كمر و زير كتف هايش محکم كرد. به كنشلو گفت كه او را باال 
بکشند. كنشلو و رفقايش جای پاهايشان را محکم كردند و آهسته آهسته و با احتیاط 
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صلحی را باال كشیدند. صلحی وقتی پیش رفقا رسید، سعی كرد بر خود مسلط 
شود و خونسردی خود را حفظ كند، ولی لرزش صدايش، رنگ چهره اش و ضربان 
قلبش خالف اين را نشان می داد. سر و صورت و روی زانوهايش خراش برداشته 
بودند و خونی شده بودند. كنشلو با استفاده ازكمک های اولیه زخم های صلحی را 
پانسمان كرد. رحیم گفت »بچه  ها بايد طناب ببنديم. اين جوری نمی تونیم از اين 
شیب  خطرناک عبور كنیم.« كنشلو كه در كار های كوهنوردی و صخره نوردی و 
ارتفاعات آموزش ديده بود، يک سر طناب را به دست نفر اول داد، بعد از آن كه طناب 
را دو دور، دور كمر بقیه ی نفرات پیچید، سر ديگر طناب را به دست نفر آخر داد، 
به صورت شتری و با احتیاط به راهشان ادامه دادند. بعد از دو ساعت به زمین های 
صاف و نرم رسیدند . طناب را جمع كردند و به استراحت پرداختند. رحیم مرتب با 
استفاده از دوربین مادون قرمز منطقه را از نظر گذراند و با استفاده از نور چراغ قوه 
با نقشه و قطب نما ور می رفت. بعد از چند دقیقه استراحت آماده ی رفتن شدند و 
رحیم با خوشحالی گفت »داريم به پل می  رسیم. اين مأموريت ما يه مأموريت عادی 
نیست. همه ی فرماند هان قرارگاه منتظر نتیجه ی اين مأموريت هستند.« نعیم  هاشم 
دور پلک هايش را از گرد و خاک پاک كرد و پشت گردنش را خاراند و با لحنی 
پرسش گونه گفت »با توجه به اين كه فاصله ی پل مورد نظر ما در برد توپخانه ی 
ارتش قرار داره، چرا با توپخانه آن را تخريب نکردند؟« رحیم كه مشغول جمع كردن 
نقشه و دوربین و قطب نما بود، مثل معلمی كه بخواهد مسئله ی پیچیده و بغرنجی 
را به شاگردانش آموزش دهد، بالحنی متین و آرام گفت »ما می  خواهیم دشمن را 
غافل گیر كنیم. اگه با توپخانه پل را می  زديم، با اولین شلیک گلوله ی توپ دشمن 
متوجه قصد ما می  شد. هم عکس العمل نشان می داد و هم چه بسا توپخانه ی ما را با 
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خمسه خمسه  ها يا هواپیما هايشان منهدم می  كرد. مورد ديگه اين است كه اين پل در 
واقع پل مواصالتی دشمن با پشت جبهه است. اگه پل منفجر بشه، ارتباط دشمن با 
پشت جبهه قطع می شه. در نتیجه واحد های رزمی ما می توانند به نیرو های عراقی 

اين طرف پل ضربات كاری و فلج كننده وارد كنند.« 
هوا صاف و تمیز و دل انگیز بود. صدای شلیک سالح های سبک و سنگین خودی 
و دشمن در فضا طنین داشت. هر از گاهی منور هايی در فضا منفجر می  شدند و نور 
كم جان را به اطراف می  پاشیدند. پس از يک ساعت راهپیمايی به مدخل پل رسیدند. 
با احتیاط داخل نیزار های كنار رود خانه مخفی شدند. كوهی از آهن های سخت و 
سنگین و ريز و درشت با جوش و پیچ های مخصوص به هم وصل شده بودند و پلی 
زيبا و با شکوه به وجود آورده بودند. دو سرباز مسلح عراقی روی پل نگهبانی می دادند. 
داخل نیزار ها كه نمناک و خیس بود، نشستند. رحیم به كمک كنشلو با استفاده از نور 
چراغ قوه كه داخل نیزار ها استتار شده بود، بسته های تی ان تی را با سرعت و دقت 
به هم بستند و فتیله ها سیم های  اشتعال و چاشنی های مربوط را سر جايشان قرار 
می دادند. صلحی و نعیم هاشم با دقت دور و بر پل را زير نظر گرفته بودند. پس از 
آماده شدن بسته های مواد منفجره رحیم نفس راحتی كشید و خطاب به افرادش 
گفت »محض اين كه نگهبان ها عوض بشن، ما عملیات رو شروع می  كنیم.« صلحی 
آهسته پرسید »خب برادر مأموريت به اين مهمی را چرا عقب بیندازيم. چرا همین 
حاال كار را شروع نکنیم؟« رحیم بعد از كمی مکث، آهسته و با لحنی توجیه كننده 
گفت »ما همه نظامی هستیم. مقررات نظامی گری رو كم و بیش می دونیم. وقتی 
نگهبان ها عوض شدند، ما می  دونیم كه دو ساعت وقت داريم.« انتظارشان زياد طول 
نکشید. دو نگهبان جديد با خیال راحت روی پل مشغول نگهبانی شدند. افراد گروه 
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به جنب وجوش افتادند. به دستور رحیم لوله های صدا خفه كن را روی اسلحه  ها نصب 
كردند. سپس پاورچین پاورچین به طرف پل راه افتادند. همین كه نگهبان ها در ديد 
آن ها قرار گرفتند، رحیم آهسته گفت »نفر سمت چپ، سهم من و كنشلو، نفر سمت 
راست را هم صلحی و نعیم، رحمانی هم به طور پراكنده شلیک كند. اسلحه  ها رو از 
ضامن خارج كنید. نفس  ها در سینه حبس، با شماره ی سه شلیک می  كنیم.« شروع 
كرد به شماردن »1، 2، 3« و شلیک. با همان شلیک اول نگهبان ها نقش زمین شدند. 
افراد گروه سريع جنازه ی نگهبان ها را كشان كشان از روی عرشه ی پل به داخل 
نیزار ها انداختند و اسلحه و مهمات آن  ها را برداشتند، سپس صلحی و نعیم  هاشم با 
استفاده از اسلحه ی نگهبانان روی عرشه ی پل مشغول نگهبانی شدند. رحمانی هم در 
گوشه ی سمت چپ پل كه ديد بیش  تری داشت، به ديده بانی نشست. رحیم به اتفاق 
كنشلو با استفاده از طناب راپل  با بسته های مواد منفجره از ستون های پل پايین رفتند، 
طوری كه پا هايشان تا زانو داخل آب رود خانه فرو رفت و خنکای آب بر تنشان نشست. 
با سرعت و احتیاط بسته های مواد منفجره را كه از قبل آماده كرده بودند، يکی يکی 
به پايه ها و ستون پل  بستند و سیم های اشتعال و فتیله های مربوط و چاشنی  ها را هم 
سر جايشان قرار دادند.  با هیجان و التهاب از اين ستون به آن ستون پل می  رفتند و به 
همین شیوه بسته های مواد منفجره را به بدنه ی پل می  بستند. بعد از پايان كار هر دو 

روی عرشه ی پل آمدند تا باقی مانده ی كار را بی معطلی روی پل انجام دهند.
شب از نیمه گذشته بود. تنها صدايی كه سکوت دلنشین شب را به هم می زد،  صدای 
امواج خروشان رود خانه بود. ناگهان يک استیشن عراقی با چند سرنشین  به مدخل پل 
نزديک شد. ترس و وحشت و نگرانی به جان افراد گروه افتاد. سالح هايشان را آماده 
كردند و نفس ها در سینه حبس شد. نعیم هاشم چند قدم جلوتر رفت و به صورت 
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چمباتمه نشست و به طرف خودرو عراقی ها نشانه روی كرد و به آن ايست داد. خودرو 
عراقی ايستاد. نعیم هاشم به طرف خودرو رفت و به سبک عراقی ها احترام نظامی 
به جای آورد و گفت »دستور داده اند در شب خودروها از روی پل با نور پايین حركت 
كنن.« يکی از سرنشینان خودرو كه افسر بود، با اعتراض گفت »آخه مگه می شه 
پلی به اين بزرگی رو استتار كرد؟ خودشون هم نمی دونن چه كار می  كنن. هر روز 
يه دستور می  دن.« خودرو عراقی با نور پايین از روی پل عبور كرد. افراد گروه نفس 
راحتی كشیدند. رحیم كه از ستون باال رفته بود و بسته ی مواد منفجره در دست 
داشت، از ستون پايین آمد و عرق پیشانی اش را پاک كرد و گفت »احسنت! آفرين 
به تو نعیم! واقعًا  گل كاشتی!« كنشلو شادمانه گفت »كار ما تموم شد. بايد سريع از 
پل فاصله بگیريم.« رحیم با فندک مخصوص سر سیم اشتعال را روشن كرد. سیم 
اشتعال مثل مار به خود می  پیچید و فس فس كنان آتش را به بقیه ی سیم منتقل 
می  كرد. افراد گروه سريع از پل فاصله گرفتند و با شور و هیجان منتظر اتفاقات 
بعدی بودند. در حالی  كه با سرعت از پل دور می  شدند، هر از گاهی بر می گشتند و به 
پل نگاه می  كردند. لحظات حساس و پرالتهابی  بود كه ناگهان انفجار مهیب منطقه 
را لرزاند و كوهی از دود و آتش و گرد و خاک روی پل پديد آمد. ديگر پلی وجود 
نداشت. افراد گروه همديگر را بغل كردند، تکبیر و صلوات فرستادند و به شادی و 
سرور پرداختند. حاال افق ها روشن شده بودند و صبح صادق دمیده بود. نسیم خنک 
و روح بخش بر تن آنان نشست و خبر از شروع يک روز زيبا و با شکوه می داد. كنشلو 
با بی سیم خبر انفجار پل را به قرارگاه اعالم كرد. افراد گروه به طرف شمال شرقی 
راه افتادند تا خود را به ارتفاعات مشرف به رودخانه برسانند. هنوز به دامنه ی تپه 
نرسیده بودند كه صدای غرش چند تانک عراقی كه با سرعت از قرارگاه به طرف 
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پل می  آمدند، توجه افراد گروه را به خود جلب كرد. فرصت هیچ استتار و يا پناه بردن 
به جان پناهی نبود. نیرو های پیاده ی دشمن كه در پناه تانک ها حركت می  كردند، به 
طرف گروه شلیک كردند. مسلسل هايی كه روی تانک ها نصب شده بودند هم شروع 
به تیراندازی كردند. هرچند افراد گروه متقاباًل به طرف تانک های دشمن شلیک 
می  كردند، ولی بی تأثیر بود. در همان شلیک اول رحمانی و نعیم افتادند و در دم به 
شهادت رسیدند. كنشلو هم از ناحیه ی كتف و گردن زخمی شد. تانک های دشمن به 
طرف پل به حركت خود ادامه دادند. رحیم با صلحی و كنشلو كه زخمی بود، به طرف 

ارتفاعات راه افتادند. كنشلو بی تابی  می  كرد.
ـ نمی تونم راه بیايم. مزاحم شما نمی شم. منو بذارين همین جا و برويد. من باعث 

كشته شدن شما می  شم.
رحیم در حالی  كه دور چشمانش از اشک خیس شده بود، نگاهی مملو از مهر و 
محبت به كنشلو انداخت و بی هیچ صحبتی  صورت افسرده و درد آلود او را بوسید و با 
لحنی بغض آلود گفت »ما اگه كشته بشیم، خیلی بهتر از آن است كه تو را در اين حال 
بگذاريم و برويم. نه اخوی! يا هر سه با هم كشته می  شیم يا هر سه با هم به قرارگاه 
برمی  گرديم. خواهش می  كنم ديگه از اين حرفا نزن. خدا می  دونه كه اين حرفات چه 
آتشی در دلم به پا كرده!« كنشلو چشمانش را باز كرد. با لحنی ناله وار گفت »خدا را 
شکر كه مأموريت ما موفقیت آمیز بود. حاال مقدمه ی اون عملیات بزرگ فراهم شده. 
اگه كشته هم بشم، ديگه مهم نیست. خونم از خون نعیم و رحمانی رنگین تر كه 
نیست!« رحیم به كمک صلحی زخم های كنشلو را پانسمان كردند، كمی آب به ش 
دادند و راه افتادند. حركتشان كند و آهسته بود. كنشلو به راحتی راه می  رفت، ولی 
بعضی وقت ها بدنش تیر می كشید و چشمانش تار می ديدند و زمین به دور سرش 
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می  چرخید. آن موقع بود كه نمی توانست راه برود. رحیم او را كول می  كرد. همین كه 
رحیم خسته می  شد، صلحی كنشلو را كول می  كرد. د هان و لثه های كنشلو خشک 
و زبر شده بودند، طوری كه مشکل می  توانست حرف بزند. رحیم و صلحی مرتب و 
به نوبت با تکه های پارچه و پنبه ی خیس دور د هان كنشلو را خیس می  كردند. رحیم 
و صلحی با حوصله كنشلو را كول می  كردند و از بیراهه  ها به طرف قرارگاه پیش 
می  رفتند. هر آن ممکن بود كه با نیرو های عراقی روبه رو شوند، ولی بعد از تخريب پل 
نیرو های عراقی كه اين طرف پل بودند، در قرارگاه لشکر جمع شده بودند و درصدد 
عبور از رود خانه بودند. رحیم وضعیت گروهش را با بی سیم به قرارگاه نصر اعالم 
كرد. روز دوم برگشت آن  ها بود كه يک هلی كوپتر كبری در منطقه ی كانی هوالن 
فرود آمد و رحیم و رفقايش را به قرارگاه نصر رساند. با تخريب پل مواصالتی دشمن 

مقدمات عملیات فتح المبین فراهم شد.
به دستور فرمانده كل سپاه، رحیم مجدد برای آموزش و آماده سازی نیرو های تازه وارد 
عازم خوی شد. در پادگان حر خوی و در بین مردم موضوع بنی صدر و مشکالتی كه 
برای نیرو های رزمنده در جبهه  ها پیش آورده بود، مسئله ی روز شده بود. اين موضوع 
برای مردم و نیرو های رزمنده از جنگ مهم تر شده بود. بنی صدر علناً ملی گرايی را بر 
اسالم گرايی ترجیح می داد. اوايل با احتیاط اين كار را می  كرد، ولی بعد از آن كه فرمانده  
كل قوا شد، با غرور و خودكامگی كامل با روحانیون و كار هايشان در امور كشور و 
نیرو های رزمنده مخالفت كرد. عکس های ملی گرايان سابق را در اتاقش نصب كرد 
و مرتب برای ملی گرايی و حتا جنگ به سبک ايرانیان باستان تبلیغ می  كرد. او از 
اسالم و انقالب و نیرو های مردمی و سپاه و مخصوصا ً روحانیون فاصله گرفت و 
علیه آن  ها سخنرانی می  كرد. باألخره صبر و تحمل مردم و روحانیون به  سر آمد و به 
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ماهیت بنی صدر پی بردند . ابتدا چند بار با او در اين مورد صحبت كردند، ولی بنی صدر 
همچنان دشمنی و مخالفت خود را با سپاه و روحانیون اعالم كرد و ملی گرايی را بر 
اسالم گرايی ترجیح می داد. مردم اعتراض كردند و چند بار علیه بنی صدر تظاهرات 
شد تا سرانجام مجلس شورای اسالمی در 31 خرداد 1360 با 177رأی موافق و يک 
رأی مخالف و يک رأی ممتنع رأی بر بی كفايتی بنی صدر داد و او را از مسند رياست 
جمهوری ايران عزل كردند. امام خمینی)ره( هم اين رأی مجلس را تأيید كردند. 
بنی صدر از ترس مردم مخفی شد تا سرانجام با سركرده ی مجاهدين خلق )منافقین( 
مسعود رجوی به پاريس فرار كرد. بعد  ها دخترش فروزخانم را به عقد و ازدواج مسعود 
رجوی درآورد كه خیلی زود اين ازدواج مصلحتی به هم خورد و مسعود رجوی در 

سومین ازدواجش با همسر يکی از منافقین به نام مريم قجرلو ازدواج كرد.
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10
جلسه  با حضور معاون فرمانده سپاه پاسداران و فرماند هان سپاه استان آذربايجان 
غربی  در ارومیه تشکیل شد. در اين جلسه به دستور فرمانده  سپاه و تصويب فرماند هان 
سپاه استان آذربايجان غربی، رحیم غروبی  به عضويت شورای عالی فرماندهی سپاه 
خوی منصوب شد. او كماكان مسئول آموزش و سازمان دهی نیرو های تازه وارد و 
اعزام آن  ها به جبهه بود. قباًل نیرو ها ی تازه وارد در جبهه سازمان دهی می  شدند، 
ولی بعد از آن كه رحیم عضو شورای عالی فرماندهی سپاه خوی شد، در همان 
پادگان حر شهرستان خوی نیرو ها سازمان دهی و بعد به جبهه اعزام می  شدند. در 
هر سری از اعزام رحیم موفق شده بود كه چهار گروهان به استعداد بیش  تر از يک 
گردان مکانیزه شده را به جبهه  اعزام كند كه از اعزام مركز استان هم بیش  تر بودند. 
بعد از آن كه رحیم عضو شورای عالی فرماندهان سپاه خوی شد، نیروهای داوطلب 
روز به روز بیش  تر می  شدند. خو و خصلت و منش رحیم همانند گذشته بود. برخی 
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از فرماندهان سپاه خوی كه با رحیم در كارهای آموزشی همکاری می  كردند و از 
قبل همديگر را می  شناختند. انتظار داشتند كه بعد از آن كه رحیم عضو شورای عالی 
فرماندهی شد، رفتار و برخوردش با سابق فرق كند، ولی رحیم همان منش جوانمردی 
و گذشت و متانت و خضوع سابق را داشت، حتا از سابق هم به مراتب افتاده تر شده 
بود. مشهدی زينال گهگاهی با رحیم صحبت می  كرد و از او می  خواست كه در خوی 

بماند و به داوطلبین و افراد تازه وارد آموزش دهد.
ـ ببین پسرم، از زمانی كه به عضويت سپاه پاسداران درآمدی، تا كنون چندبار به 
جبهه رفتی و مأموريت های مهمی هم انجام دادی. حاال هم كه كارت مهم و باارزشه 
و به جبهه كمک می  كنه. بهتره ديگه به جبهه نری. همین جا در پادگان حر بمان؛ 
پادگانی كه خودت زيربنای آن را گذاشتی و آن را به يک پادگان بزرگ تبديل كردی.

رحیم به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه سکوت  با لحنی معترضانه گفت »پدر 
خواهش می  كنم در كارهای من و نحوه ی خدمتم خودتو ناراحت و نگران نکن. 
منو به حال خود بذار. من خوب می دونم چه كار كنم و چه كار نکنم، پس خواهش 
می  كنم با من كاری نداشته باش و نگران من هم نباشید.« محمدعلی به رحیم نگاه 
كرد و با عصبانیت گفت »عموجان اين چه طرز صحبت كردن با پدرته ! تو االن يک 
پزشک و يک فرمانده هستی. از تو انتظار نداشتیم كه اين جوری با پدرت صحبت 
كنی . چطور به خودت اجازه می  دی كه به پدرت بگی كه در كارهات دخالت نکنه؟ 
مگه چنین چیزی ممکنه ؟ مگه پدر می  تونه در كار پسرش دخالت نکنه؟« ابراهیم با 
عصبانیت گفت »آيا در رشته ی پزشکی درس می  خوندی بهتر از عضويت در سپاه 
نبود؟ حاالش هم دير نشده. چندين بار در گروه دكتر چمران در عملیات های چريکی 
كه خطرناک ترين عملیات هاست، شركت كردی. هزاران نیروی داوطلب رو آموزش 
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دادی و سازمان دهی كردی و به جبهه ها فرستادی. خب ديگه بسه، حاال برو دانشگاه 
و به درس هات ادامه بده. قباًل می گفتی كه اسالم و انقالب دشمنان زيادی داره، 
نبايد امام و انقالب رو تنها بگذاريم. خب درست حق با شما بود، ولی حاال شکر خدا 
دشمنان اسالم و انقالب امثال بنی صدر و رجوی و كیانوری و بقیه قلع و قمع شدند. 
چرا به آينده ات فکر نمی كنی.« همه به هم نگاه كردند. مرضیه خانم سینی چای را 
روی میز گذاشت و تند و عصبانی و گفت »چرا اين قدر به رحیم فشار می  آرين. رحیم 
بچه كه نیست. مرتب مطالعه می  كنه. با علما ی بزرگ اين جا و تهران رفت و آمد 
داره. در دبیرستان و دانشگاه نمراتش عالی بود. اين همه مردم رو در پادگان درس 
می ده. خب خودش خوب و بد زندگی رو می فهمه. خودش راه آينده ی خود رو انتخاب 
می  كنه. شما  با اين اصرار هم خودتونو ناراحت می  كنی و هم ما رو و هم رحیم رو. 
پس شما رو به خدا ديگه بس كنید.« زينال از جاش نیم خیز شد. كمی جلوتر آمد و با 
لحنی حق به جانب گفت »گوش كن مرضی! مگه ما چه می  گیم! خب بابا ما می  گیم 
رحیم می  خواد به مردم و انقالب كمک كنه، خب درس پزشکی رو بخونه و دكتر 
بشه بهتر می  تونه به مردم كمک كنه يا اسلحه برداره به جبهه بره ؟ خودت فکر كن، 
ببین كدوم بهتره. ما كه نمی خوايم رحیم بره برای ما كار كنه. من همین جا براش 
مطب باز می  كنم تا بهتر و بیش  تر به مردم كمک كنه. آيا من بد می  گم؟« رحیم با 
دلخوری گفت »نمی دونم چرا هر وقت به خونه می  يام، همه اش صحبت منه. همه به 
من اعتراض دارن. می دونم اين اعتراض ها از روی دلسوزی است، ولی خدا رو گواه 
می  گیرم كه از اين دلسوزی يا هر چه كه اسمش رو بذارين، بیزارم و زجر می كشم. 
مثل اين كه در اين جا فقط مادر منو درک می  كنه.« مشهدی زينال سرش را به چپ 
و راست چرخاند و آه عمیق از نهادش برآمد و آرام و آهسته چنان كه گويی با خودش 
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باشد گفت »اشکالی نداره پسرم! ما ديگه درباره ی تو صحبت نمی كنیم.« دستش 
را روی دهانش قرار داد. رحیم از وضعی كه پیش آمده بود، ناراحت شد. به دلجويی 
گفت »من نمی گويم كه درباره ی من حرف نزنید و منو فراموش كنید. پدر و مادر 
و عمو و داداشام و بقیه ی فامیل بايد درباره ی من حرف بزنن، ولی همان طوری كه 
درباره ی ابراهیم و يا خلیل و يا جواد حرف می  زنین، همان طور هم درباره ی من حرف 
بزنین. اگه پدر و مادر و عمو و دايی و بقیه ی فامیل درباره ی من حرف نزنن، من دق 
می  كنم. من به ديدن و خنديدن و حرف زدن و اخم كردن و نگاه كردن و محبت 
كردن شما نیاز دارم. آن ها رو از من نگیريد. تنها خواهشم اينه كه درباره ی شغل و 
دانشگاه و جبهه منو به حال خود بذارين.« وقتی رحیم اين حرف ها را می  زد، دانه های 

اشک دور چشمانش حلقه زدند. مشهدی زينال با بغض و گريه به رحیم نگاه كرد.
با اين كه رحیم در پادگان حر چند دستیار آموزشی داشت، ولی خودش در پادگان 
بر  عالوه  آموزشی  نیرو های  برای  نمی رفت.  خانه  به  شب ها  بیش  تر  و  می  ماند 
آموزش های روزانه، به صورت تئوری و عملی، رزم شبانه و چگونگی عبور از موانع در 

شب و دروس مربوط به عملیات شبانه را در برنامه ی درسی گنجانده بود.
در جبهه نیرو های ايران روز به روز پیشروی داشتند. ارتش و سپاه و نیرو های مردمی 
با اتحاد و انسجام در كنار همديگر علیه نیرو های متجاوز می جنگیدند. در بعضی 
از واحد ها ی رزمندگان در جبهه  دو يا سه برادر يا پدر و پسر به چشم می  خوردند. 
همچنین در واحد های نیرو های مردمی از مردان 70 ساله تا نوجوانان 12ساله حضور 
داشتند كه با ايمان و ايثار و اخالص علیه دشمن متجاوز می جنگیدند. كمک های 
مردم مدام و شبانه روز به طرف جبهه ها سرازير می شد. خانم های خانه دار در مساجد 
و تکیه  ها و بعضاً در خانه  ها برای رزمندگان نان می  پختند و لباس گرم می  بافتند 
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و تنقالت و آجیل را در بسته های كوچک بسته بندی می  كردند و برای رزمندگان 
می  فرستادند. شهرستان خوی هم از اين امر مستثنا نبود. عالوه بر اين كه هر ماه از 
طرف پادگاه حر صد ها نیروی آموزش ديده زير نظر رحیم غروبی  به جبهه ها اعزام 

می  شدند، كمک های مردمی هم كامیون كامیون به جبهه  ها ارسال می  شد.
يک روز نامه ای محرمانه از طرف فرمانده مركز استان به پادگان حر رسید. در نامه 
از رحیم خواسته شده بود كه »بنا به دستور كتبی  فرمانده سپاه پاسداران الزم است 
ضرب االجل خود را به پادگاه دوكوهه، كارگزينی تیپ محمد رسول اهلل معرفی كنید.« 
رحیم چند بار متن نامه را خواند. به امضا و شماره ی نامه دقت كرد. همه چیز درست 
بود. موضوع را به شورای عالی فرماند هان اطالع داد. چون از طرف فرمانده سپاه نامه 
به فرمانده سپاه مركز استان ارسال شده بود، نمی شد در اين مورد درنگ كرد، لذا رحیم 
كم تر از 24 ساعت بعد از دريافت نامه عازم خوزستان شد و خود را به پادگان دوكوهه 
رساند. پادگان خیلی شلوغ بود. رحیم خود را به كارگزينی تیپ معرفی كرد. مسئول 
كارگزينی بی هیچ صحبتی رحیم را پیش حاج محمد همت  برد و گفت »ببخشید 
حاج آقا، برادر رحیم غروبی  كه مرتب سراغش را می  گرفتی، ايشون هستن. همین 
اآلن رسیدن.« حاج همت با ديدن رحیم خیلی خوشحال شد و با خود گفت »اين كه 
خیلی جوانه. به ش نمی ياد هم دانشجوی پزشکی باشه و هم يکی از افراد ورزيده ی 
گروه چمران و هم مربی  درجه يک آموزش های نظامی.« از جاش بلند شد. پیش 
رحیم رفت و گفت »خیلی خوش آمدی برادر! از ديدنت خوشحال شدم. از ديروز تا به 
حال منتظرت بوديم.« سراپای رحیم را ورانداز كرد. جوانی كم سن و سال  با قدی 
متوسط و بدنی الغر و مو های مشکی براق و پرپشت با ته ريش سیاه،  بینی باريک و 
قلمی كمی متمايل به چپ و چشمان میشی. با رحیم  روبوسی كرد و هر دو به داخل 
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اتاق فرماندهی رفتند. رحیم قباًل اسم حاج همت را زياد شنیده بود، ولی برای اولین 
بار بود كه از نزديک او را می  ديد. از همان نگاه اول مجذوب صالبت و شخصیت او 
شد. حاج همت خود را معرفی كرد و در ادامه گفت »بعد از آن كه اون پل مواصالتی 
نیرو های دشمن را منفجر كردين، خیلی مشتاق بودم كه از نزديک شما رو زيارت كنم. 
خوشبختانه امروز توفیق حاصل شد كه از نزديک خدمت برسم.« برای رحیم از 
فالسک چای ريخت . رحیم از برخورد و صحبت حاج همت خیلی خوشحال شد. 
استکان چای را جلوش قرار داد و گفت »از لطف و محبت شما ممنونم . حقیقتاً من 
هم خیلی مشتاق بودم كه خدمت برسم. همان طوری كه مستحضر هستین از من 
خواسته شده كه ضرب االجل خود را به پادگان دوكوهه، كارگزينی تیپ محمد 
رسول اهلل معرفی كنم، كه در اجرای دستور فوری حركت كردم و حاال هم خدمت 
رسیدم. ديگه نمی دونم موضوع چیه؟« حاج همت خنديد و گفت »معلومه موضوع هر 
چه باشه، مربوط به جنگ تحمیلی است. ما يه عملیات مهم و گسترده در پیش داريم. 
در اين عملیات سپاه و ارتش به طور مشترک شركت می  كنند. ما به پیشنهاد دكتر 
چمران شما رو از فرماندهی كل سپاه خواستیم تا در قسمت ستادی در اين عملیات 
بزرگ ما را ياری دهید.« رحیم به فکر فرو رفت با خود انديشید »آخه من كه كار 
ستادی نکرده ام. كارم آموزشی بوده و عملیات چريکی، آن هم زير نظر دكتر چمران. 
كار ستادی كه از من برنمی  ياد.« استکان چای را به دهانش نزديک كرد و با لحنی 
معترضانه گفت »ولی حاج آقا من در كار ستادی تجربه ای ندارم. كار من آموزش افراد 
بوده و گهگاهی هم در گروه دكتر چمران عملیات هايی انجام می دادم.« حاج همت 
خنديد و گفت »شما كار ستادی رو چگونه تعريف می  كنی؟ مگه شما نیروهای اعزامی 
از شهرستان خوی را بعد از آموزش های الزم سازمان دهی نمی كنی و به جبهه 
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نمی فرستی! خب برادر ما هم همان كار رو از شما می  خواهیم. حاال اسمش ستادی 
نباشه، هر چه می  خواد باشه.« رحیم تازه متوجه موضوع شد. استکان خالی را سر 
جاش قرار داد و گفت » اگه منو برای سازمان دهی نیرو در ستاد الزم داشته باشین، 
خب حرفی نیست. منظورم اينه كه كار مفید و مؤثر باشه.« در همان موقع حاج احمد 
متوسلیان به جمع آن ها پیوست و با خوشحالی پیش رحیم نشست و با هم روبوسی 
كردند. حاج احمد گفت »نگران كارهات نباش. شما همان كاری رو می  كنی كه در 
پادگان حر خوی می  كردی. البته شما تنها نیستی. برادری به نام يوسف كشاورزيان 
هم در كار سازمان دهی نیروها با شما خواهند بود.« رحیم سرش را به عالمت تأيید 
تکان داد، سپس با لحنی پرسش گونه گفت »مگه نیروهای اين جا قباًل سازمان دهی 
نشده اند. اينا كه نیروی جديد نیستند.« حاج احمد با كمی مکث گفت »راستشو 
بخوای، سازمان قبلی نیروهای ما به هم خورده، يعنی ما به هم زديم . می خواهیم از 
نو نیروها را متناسب با تخصص و استعدادشان سازمان دهی كنیم تا در عملیات های 
آينده كارايی بهتر و مفیدتر و مؤثرتر داشته باشند.« رحیم آن شب در پادگان دوكوهه 
به استراحت پرداخت. فردا كه در محوطه ی پادگان با يوسف كشاورزيان به قدم زدن 
مشغول بود و درباره ی سازمان دهی نیرو ها صحبت می  كردند، متوجه شد كه نیرو های 
زيادی به پادگان می  آوردند كه سازمان يافته نبودند يا سازمان قبلی آن  ها به هم خورده 
بود و حاال بايستی سازمان دهی جديد می  شدند. رحیم به كمک يوسف كشاورزيان 
مرتب نیرو ها را از دسته تا گردان و تیپ طبق جدول سازمانی، سازمان دهی می  كردند. 
عملیات نزديک بود. نیرو های زيادی در پادگان دوكوهه در هم می  لولیدند كه بايستی 
سريع سازمان دهی می شدند و برای تمرين در اختیار فرماند هان جديد قرار می  گرفتند. 
فرماند هان سپاه تقريباً هر روز جلسه داشتند. روز های دوشنبه و چهارشنبه فرماندهان 
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ارتش هم در جلسات حضور می  يافتند. در يک روز بهاری كه هوای منطقه ماليم و 
خنک بود، فرماندهان سپاه و ارتش مثل روز های قبل در سالن بزرگ پادگان جلسه ی 
مهمی برای تصمیم گیری نهايی درباره ی عملیاتی كه در پیش داشتند، برگزار كردند. 
رحیم و يوسف كشاورزيان نیز در اين جلسه حضور داشتند. جلسه با تالوت آياتی از 
قرآن مجید رسمیت يافت. حاج محسن رضايی با لحنی متین و آرام با استفاده از نقشه 
منطقه ی  از  قسمت هايی  دشت عباس،  دهلران،  جاده ی  حاضر  حال  »در  گفت 
عین خوش، دشت چنانه و بخش هايی از منطقه ی مهران و دهلران در اشغال دشمن 
قرار دارد، با بررسی كه به وسیله ی كارشناسان نظامی و نیرو های گشت و اطالعات 
انجام شده، انجام يک عملیات با طرح ريزی دقیق و حساب شده می تواند اين مناطق 
را آزاد كند. البته مناطقی هم در شمال غربی  خوزستان متصل به اين مناطق در اشغال 
دشمن است كه جزو طرح آزاد سازی در اين عملیات است كه در اين عملیات بايد آزاد 
شوند. بهتره در اين مورد فرمانده  تیپ 14 مکانیزه از لشکر 21 حمزه، جناب سرهنگ 
فرض اهلل شاهین  راد توضیح بیش  تری بدهند.« از جلوی میکروفون كنار رفت و گفت 
»جناب سرهنگ خواهش می  كنم بفرمايید.« سرهنگ فرض اهلل شاهین راد فرماندهی 
تیپ عمل كننده ی لشکر 21 حمزه پشت میکروفون قرار گرفت و نقاطی را روی نقشه 
نشان داد و گفت »همان طوری كه برادر عزيزمان جناب حاج آقا رضايی فرمودند، در 
شمال غربی  خوزستان مناطق بسیار مهم و حساس در اشغال دشمن افتاده است  كه 
در آن مناطق دشمن به راحتی شهر های خوزستان را هدف موشک های دوربرد خود 
قرار می  دهد، طوری كه تا كنون صد ها موشک را به دزفول و ساير شهر های خوزستان 
شلیک كرده و صد  ها نفر از هم میهنان عزيز ما را كه بیش  ترشان زن و بچه و 
سالخوردگان بودند، به خاک و خون كشیده و خانه و زندگی آنان را ويران كرده اند.« 
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با چوب دستی نقاطی را روی نقشه نشان داد و گفت »در اين عملیات به ياری خداوند 
بايد مناطق شاوريه، در اين قسمت و مناطق تپه چشمه، جوفینه، ابوصلبی فات، علی 
گره زرد، میشی چیا، رقابیه و روستا های منطقه را آزاد كنیم. البته طرح عملیات به 
وسیله ی برادران سپاه و ارتش تهیه و تأيید شده، فقط بايد با احتیاط و بررسی دقیق و 
حساب شده آن را اجرا كنیم. برای پیروزی اين عملیات صلوات بلند ختم كنید.« 
صدای صلوات در سالن  پیچید. سرهنگ شاهین راد سر جاش نشست. حاج احمد 
متوسلیان پشت میکروفون رفت . بعد از سالم و صلوات ذكر چند آيه از قرآن مجید 
گفت »همان طوری كه برادران ما فرمودند، همه چیز برای اجرای عملیات آماده است. 
فعاًل مشکل ما كه البته مشکل اساسی هم هست، سازمان دهی نیرو هاست. در ارتش 
سازمان دهی پرسنل ثابت است، اما در سپاه برای اين عملیات فعاًل بايد نیرو ها را از 
اول سازمان دهی كنیم. در اين مورد از برادرمان رحیم غروبی  كه دانشجوی پزشکی 
دانشگاه تهران و مربی  درجه يک آموزشی نظامی هستند، خواهش می  كنم در مورد 
سازمان دهی نیرو ها توضیح دهند و اگر مشکلی دارند بفرمايند.« از جلوی میکروفون 
كنار رفت و گفت »برادر رحیم خواهش می  كنم بفرمايید.« رحیم به طرف میکروفون 
رفت. همه ی نگاه  ها به رحیم دوخته شدند. چون هم خیلی جوان بود و هم نسبت به 
سنش مقام علمی خوبی  داشت، پچ پچ هايی بلند شد كه  می  گفتند »اين كه خیلی 
بچه ساله! چگونه مربی  درجه يک نظامی شده؟ آخه اين نوجوان چطوری هم دانشجو 
است و هم مربی  درجه يک نظامی؟ با اين سن و سال تصور نمی كنم كه ايشون از 
عهده ی كار سازمان دهی بر بیاد.« همین طوری بین فرماند هان صحبت های آهسته 
رد و بدل می  شد. رحیم پشت میکروفون رفت و بعد از سالم و صلوات و تالوت آياتی 
از قرآن مجید با لحنی متین و گیرا گفت »من طرح عملیات رو دو بار مطالعه كردم. 
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امیدوارم نیرو های اسالم در اين عملیات پیروز و موفق شوند. چون كارشناسان محترم 
ارتش و سپاه  طرح عملیات را تأيید كرده اند، يقین دارم كه ما در اين عملیات موفق 
می  شیم، اما مشکالتی كه در سازمان دهی نیرو های عمل كننده ی سپاه داريم، در مورد 
تخصص نیرو هاست. من با برادرم يوسف كشاورزيان مرتب مشغول سازمان دهی 
نیرو ها هستیم، ولی ما نمی دونیم تخصص افراد در چه زمینه ی است. مثاًل ما تعداد 
زيادی اسامی داريم، فقط اسم و شهرت، خب در يک گرو هان ما تیرانداز ويژه، 
خمپاره انداز، آرپی جی زن نیاز داريم. در لیست افراد كه به ما داده شده، تخصص و 
تجربه و سابقه ی خدمت هیچ كدامشان اعالم نشده است. ما نمی دونیم چه كسی در 
چه زمینه هايی تخصص دارند؟ اينه كه ما در جدول سازمانی جای تخصص  ها را خالی 
گذاشته ايم. لذا از مسئولین نیرو های آماده به عملیات خواهش می  كنم كه تخصص و 
تجربه و سابقه ی كار هر كدام از افراد را جداگانه تهیه و به ما تحويل دهند تا بتوانیم 
متناسب با تخصصی كه افراد دارند، آن ها را در گرو هان ها و گردان ها سازمان دهی 
كنیم . من ديگر عرضی ندارم. برای پیروزی رزمندگان اسالم صلوات بلند ختم كنید.« 
صدای صلوات در سالن پیچید. از آن روز به بعد رحیم به اتفاق يوسف كشاورزيان با 
دقت و سرعت مشغول سازمان دهی نیرو ها شدند. آن ها از تیم شروع كردند، بعد دسته، 
بعد گرو هان ها، بعد گردان ها، بعد تیپ. با توجه به استعداد و تخصص و تجربه هايی 
كه افراد داشتند سازمان دهی و چینش افراد را شروع كردند كه با تالش و كوشش 
شبانه روزی و به شیوه ی كارشناسانه كم تر از ده روز سازمان دهی نهايی به پايان رسید 
و مجدد تیپ 27 محمد رسول اهلل با استعداد و تخصص های بهتر و باالتر از قبل 
تشکیل شد. محسن رضايی و حاج احمد متوسلیان، فرمانده  تیپ محمد رسول اهلل از 
سازمان دهی گردان ها بازديد كردند. آن ها از شیوه ی سازمان دهی با توجه به استعداد 
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و تخصص های افراد كه با دقت و شیوه ی كارشناسانه سازمان دهی شده بودند، بسیار 
خوشحال و شادمان شدند. اول قرار بود كه نیرو های تشکیل دهنده ی تیپ از بچه های 
اعزامی از تهران باشند، ولی به عللی اين كار انجام نشد. در نتیجه افراد تشکیل دهنده ی 
تیپ عبارت بودند از تعدادی نیرو های تهران و شمال كه با حاج احمد متوسلیان از 
مريوان آمده بودند و تعدادی هم از نیرو های خمین و اراک و اصفهان كه با حاج 
ابراهیم همت از پاوه آمده بودند و تعدادی هم از بچه های همدان كه با حاج محمود 
شهبازی از همدان آمده بودند. اين نیروها در دزفول به هم ملحق شدند و با موافقت 
فرمانده  سپاه سازمان دهی شدند و تیپ 27 محمد رسول اهلل را تشکیل دادند. البته قباًل 
در عملیات طريق القدس، آزادسازی بستان، در غروب روز 17 بهمن 1360، در قرارگاه 
مركزی كربال با كوشش سرداران حسن باقری و رحیم صفوی و حاج احمد متوسلیان 
تیپ 27 محمد رسول اهلل پايه ريزی شده بود، ولی اين پايه گذاری در حد يک طرح 
ناتمام مانده بود كه در جنوب در اوايل عملیات فتح المبین اين طرح عملی  و تکمیل 
شد. حاال بايد فرماندهان اين گردان ها تعیین و معرفی می  شدند. تعیین فرماندهان 
گردان ها با فرمانده  تیپ بود كه هنوز تعیین نشده بود. فرمانده تیپ هم می  بايست به 
وسیله ی فرمانده سپاه انجام می  شد. حاال همه چیز برای انجام عملیات آماده شده بود. 
حاج محسن رضايی برای تعیین فرمانده  تیپ 27 محمد رسول اهلل به رايزنی هايی 
پرداخت. ابتدا از حاج همت خواست كه فرمانده تیپ را بر عهده بگیرد، ولی او از قبول 
مسئولیت خودداری كرد و به فرمانده سپاه گفت »به نظرم تنها كسی كه شايستگی 
اين سمت رو داشته باشه، فقط حاج احمد متوسلیان است.« فرمانده سپاه سرش را 
تکان داد و گفت »باشه. در اين مورد بررسی می  كنم.« روز بعد از حاج احمد متوسلیان 
پرسید. حاج احمد بعد از كمی مکث گفت »حاج  ابراهیم همت از من شايسته تر است. 
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به نظرم بهتره اين سمت را به او بسپاريد. من هم با او نهايت همکاری را می كنم.« 
 فرمانده سپاه با شناختی كه از اين دو رزمنده ی بزرگ داشت، می  خواست هر دو آن ها 
را در اداره ی تیپ سهیم كند. لذا حاج احمد متوسلیان را به فرماندهی تیپ و حاج 
ابراهیم همت را به رياست ستاد تیپ و حاج محمود شهبازی را به سمت جانشین 

فرمانده تیپ منصوب كرد. 
فرماندهان سپاه و ارتش مرتب از منطقه ديدن می  كردند و چگونگی انجام عملیات 
را خیلی دقیق و كارشناسانه بررسی می  كردند. رحیم چند بار به حضور فرمانده سپاه 
رفت و از وی خواست كه خودش هم در اين عملیات شركت كند، ولی فرمانده  سپاه 

با شركت رحیم مخالفت كرد.
ـ ببین برادر! شما در انجام عملیات ها آن هم عملیات های سخت و خطرناک 
امتحان خود را پس داده ای و سرافراز و مقتدر از آن امتحان بیرون آمدی. طوری 
كه دكتر چمران محرمانه طی نامه ای به من نوشت تنها فردی كه در گروه خود 
شايسته ی جانشینی خود قرار داده، شما هستی. پس اگه می  خواهی موفقیتی در اين 
عملیات نصیب ما بشه، كه به ياری خداوند نصیب ما هم خواهد شد، بهتره شما در 
كادر ستادی ما را ياری كنی. در اين برهه از زمان كه در شرف عملیات هستیم، حضور 
شما در كادر ستادی الزم و ضروری است. رحیم فقط گفت »هرچه شما بفرمايید 

حاج آقا.«
در همان روزها گردان های تیپ محمد رسول اهلل يکی پس از ديگری به منطقه ی 
عملیات نقل مکان كردند. در آن جا با هماهنگی ارتش قرارگاه های نصر و فتح و 
فجر و قدس تشکیل شد. رحیم هم با يوسف كشاورزيان به قرارگاه نصر منتقل 
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شدند. قرارگاه نصر روز به روز شلوغ تر می شد. هر روز جلساتی با حضور فرماند هان 
سپاه و ارتش تشکیل می  شد. در همه ی اين حلسات رحیم شركت می  كرد. آخرين 
سازمان دهی نیروی سپاه به اطالع فرماند هان ارتش رسید. مقرر شد كه سپاه و 
ارتش در اين عملیات در هم ادغام شده و عملیات را مشترک و هماهنگ با هم 
انجام دهند. بدين شکل كه يک واحد از سپاه و يک واحد از ارتش با هم و هماهنگ 
وارد عمل شوند. گردان های سپاه كه در اين عملیات می  بايستی شركت می  كردند، 
با تعیین فرماند هان به دستور حاج احمد توسط رحیم تهیه و آماده شده بود. لیست 
گردان های ارتش هم كه می  بايستی با گردان های سپاه عملیات را انجام می دادند، 
توسط سرهنگ شاهین راد آماده شده بود. لیست ادغام اين دو نیرو در جلسه توسط 

رحیم قرائت شد.
 ـ  گردان 144 به فرماندهی سرگرد مظفر هدايت نسب.

 ـ  گردان حبیب بن مظاهر به فرماندهی برادر محسن وزوايی.
 ـ  گردان 169 به فرماندهی سرهنگ پورمظفر.

 ـ  گردان حمزه سید الشهدا به فرماندهی برادر رضا چراغی.
 ـ  گردان 141 به فرماندهی سرهنگ مرتضی خسروتاش.

   ـ  گردان سلمان فارسی به فرماندهی برادر حسین قجه ای.
 ـ  گردان 2 از تیپ ذوالفقار به فرماندهی سرهنگ علیرضا رضايی.

 ـ  گردان مالک اشتر به فرماندهی برادر محمد شهبازی.
 ـ  گردان عمار ياسر به فرماندهی برادر علی اكبر حاجی پور.
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 ـ  گردان بالل حبشی به فرماندهی برادر احمد صالحی.
همه چیز برای انجام عملیات در روز »ر« ساعت »س« آماده و فرماند هان گردان ها 
آماده ی حركت به سوی اهداف از پیش تعیین شده بودند. روز 29 اسفند 1361، حاج 
محسن رضايی برای استخاره پیش امام خمینی )ره(  رفته بود . امام به ايشان فرموده 
بودند »شما مگر شک داريد؟« ايشان گفته بودند »نه، به هیچ وجه شک نداريم.« امام 
هم گفته بودند »پس برويد به كار هايتان برسید. شک هم به دلتان راه ندهید، موفق 
هستید ان شاءاهلل، ما هم دعا می  كنیم.« بعد از اين جريان حاج محسن به منطقه 
برگشتند. با اطمینان خاطر و امید به پیروزی، روز يک شنبه، اول فروردين 1361، 
ساعت30 دقیقه، عملیات فتح المبین در منطقه ی غرب دزفول شوش، منطقه ی غرب 
رودخانه ی كرخه شروع شد. اين عملیات در سه مرحله به مدت ده روز انجام شد . در 
اين مدت رحیم در ستاد قرارگاه با يوسف كشاورزيان آمار زخمی  ها و شهدا و اسرای 
دشمن را ثبت و آن ها را به پشت جبهه اعزام می  كردند. كارشان شب و روز و وقت و 
بی وقت ادامه داشت. زخمی  ها و شهدا و اسرا را مدام به قرارگاه می  آوردند. تجهیزات 
و مهمات جنگی و آذوقه ی گردان های عمل كننده می  بايست به موقع به گردان ها 
می  رسید كه مشکالت عديده ای در پی داشت . هنوز يک دسته از زخمی  ها و شهدا 
را شناسايی و مشخصات آن  ها را ثبت نکرده، دسته ی ديگری از راه می  رسید. هنوز 
آذوقه و مهمات گردانی را ارسال نکرده، گردان ديگری درخواست آذوقه و مهمات 
می  كرد. با اين اوضاع و احوال رحیم و كلیه ی پرسنل ستادی وقت سر خاراندن 
هم نداشتند. با وجود پاتک ها ی پی در پی عراقی ها كه با حمايت نیروی هوايی و 
توپخانه ی دوربرد همراه بود، نیرو های ايران توانستند در اين عملیات جاده ی دهلران، 
دشت عباس، دشت چنانه، منطقه ی وسیع سرخه، عین خوش و مناطق شمال غربی  
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خوزستان شامل ابو صلبی فات، تینه، برتازه، رقابیه، میشی چیا، ارتفاعات 350 شاوريه، 
بلتا، تپه چشمه، جوفینه، ارتفاعات 202 كمرسرخ را آزاد كنند و شهر های دزفول، 
انديمشک، شوش، پايگاه چهارم هوايی، جاده ی سراسری انديمشکـ  اهواز و صدها 
روستا از زير آتش دشمن خارج كنند و دست يابی  به چاه های نفت ابوغريب در 
ارتفاعات تینه را فراهم نمايند و پنج پاسگاه مرزی را تصرف و تأمین كنند . عراق با 
وجود پاتک های شديد و پی درپی هرگز نتوانست اين شکست و شکست عملیات 
طريق القدس را كه منجر به آزادسازی بستان و روستا های آن منطقه شده بود، جبران 
كند. بعد از اين پیروزی، مقدمه ی عملیات بیت المقدس فراهم شد و طرح مربوط 
را آماده كردند. مردم از اين پیروزی های رزمندگان اسالم شاد و خوشحال شدند 
و شادمانی كردند و جشن گرفتند و با بی صبری منتظر آزاد سازی خرمشهر بودند. 
رحیم با اجازه ی فرمانده  سپاه مجدد به پادگان حر خوی برگشت و مشغول آموزش و 

سازمان دهی نیرو های داوطلب شد.
اين بار رحیم سطح آموزش را خیلی باال برده بود و داوطلبان آموزش را به دو دسته 
تقسیم كرده بود. دسته ی اول آن هايی بودند كه برای اولین بار اسلحه به دست 
می  گرفتند و آموزش ابتدايی می  ديدند . دسته ی دوم كسانی بودند كه آموزش های 
اولیه را گذرانده بودند و در سطح باال آموزش می  ديدند. رحیم موفق شده بود كه 
آموزش تانک و موشک های دوربرد را وارد آموزش پادگان حر نمايد كه اين آموزش ها 
در سطح استان و در پادگان های ارتش هم سابقه نداشت. در واقع در پادگان حر خوی 
آموزش عالی نظامی برقرار شده بود. در گرماگرم اين آموزش ها مجدد از طرف قرارگاه 
كربال رحیم را احضار كردند. رحیم برخالف دفعات قبل با همه ی فامیل خداحافظی 

كرد، مخصوصاً با پدرش.
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ـ بابا خواهش می  كنم منو ببخشید كه سر همین جبهه رفتنم شما رو ناراحت كردم. 
امیدوارم از من دلخور نشده باشید. مادر شما هم منو ببخشید كه خیلی از ظروف 

آشپزخانه ی شما را به فقرا بخشیدم .
مرضیه خانم به گريه افتاد . با بغض و گريه گفت »خوب كاری می  كردی پسرم! 
چیزی كه در اون دنیا به داد آدم می  رسه، همین كمک به فقراست. شنیدی كه 
می  گن حضرت علی و فاطمه سه روز پشت سر هم روزه ی بدون افطاری گرفتند، 
چون هر سه روز غذای افطاری رو به فقرا بخشیده بودند. خب ما هم پیرو همان راه و 
رسم علی و فاطمه هستیم« زينال با خنده گفت »خب باالم شما ظروف آشپزخانه ی 
مادرت رو به فقرا می  بخشیدی، حاال از مادرت حاللیت می  طلبی.  البته كار خوبی  هم 
می  كنی. فراموش كردی كه پول های دخلم رو برمی داشتی و به فقرا می بخشیدی. 
اين كار نیکوی شما در خوی ورد زبان ها شده. پس چرا بابت اين كارت از من حاللیت 
نمی طلبی.« رحیم به چهره ی خندان پدر نگاه كرد و با لبخند گفت »خب پدر من 
كه اول از شما خواستم برای همه چیز منو ببخشید. تازه من به شما می  گفتم كه 
مبلغی از پول های دخل رو به فقرا می  بخشم. شما هم موافق بودی، چون به من و 
كار هام اطمینان داشتی.« زينال گفت »آره پسرم! درست می  گی. حق با شماست. 
من و مادرت از جان و دل شما رو می  بخشیم.« رحیم با شوخی و خنده از همه ی 
فامیل و خانواده خداحافظی كرد و عازم خوزستان شد تا خود را به قرارگاه مركزی 

كربال معرفی كند.
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11
هوای خوزستان در فروردين ماه بسیار خنک و ماليم بود. همه جا گل و سبزی و 
علف های تازه با بوی خوش و دل انگیز بهاری به چشم می  خورد. رحیم با شوق و 
شادی خود را به قرارگاه مركزی كربال كه همه ی قرارگاه های ديگر از جمله قرارگاه 
قدس، نصر، فتح، فجر در خوزستان زير نظر آن قرارگاه كار می  كردند، معرفی كرد. 
در قرارگاه كربال از تشکیل جلسات و رفت و آمد فرماند هان و سازمان دهی نیرو های 
تازه وارد و انجام آموزش های ويژه و فشرده و ساير فعالیت های ديگر كه قباًل سابقه 
نداشت، غوغايی برپا شده بود. قرارگاه كربال و بیش  تر پرسنل آن برای رحیم مکانی 
شناخته شده و آشنا بود. او می  دانست  وقتی در قرارگاه كربال اين چنین جنب  و جوش 
و حركت و خروش و رفت وآمد ها و آموزش ها و تشکیل جلسات انجام می  گیرد، حتمًا 
پیش آمدی است برای انجام عملیات بزرگ. رحیم از اين هیاهو و جنب و  جوش در 
قرارگاه كنجکاو شد. موضوع را از ابوالفضل قنبرپور، يکی از رفقايش، پرسید. ابوالفضل 
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با خنده و لحنی طعنه آمیز گفت »تو كه مربی  درجه يک آموزش نظامی و عضو 
شورای عالی فرماندهی سپاه شهرستان خوی هستی، از من می  پرسی كه اين جا 
چه خبره؟ يعنی تو نمی دونی؟« رحیم يکه خورد و حیرت زده پرسید »آخه من از 
كجا بدونم ابوالفضل. می دونی كه من ديروز رسیدم. قرارگاه كربال منو احضار كرده. 
هنوز هم دلیل احضارم رو به من نگفته اند. اما به نظرم آن طوری كه بوش می  ياد، 
يه عملیاتی در پیش است.« ابوالفضل بلند و كشدار خنديد و گفت »ديدی كه همه 
چیزو می دونی، ولی خودتو زدی به اون راه.« رحیم تند و خشن گفت »چقدر موضوع 
را كش می  دی ابوالفضل، من فقط حدس می  زنم كه عملیات در پیش است. ولی تو 
همه چیزو می دونی. فرمانده گردان هستی.  مسخره بازی رو بذار كنار. برام توضیح بده 
كه چه خبره؟ حاال وقت شوخی كردنه؟« ابوالفضل با لبخند و لحنی دلجويانه گفت 
»ناراحت نشو. خودت هم آذری زبان هستی. می  دونی كه ما آذری زبان ها همیشه قبل 
از صحبت های جدی يه فقره شوخی كوچک چاشنی صحبت هايمان می  كنیم. بازم 
می  گم از من دلگیر نشو مؤمن. من و تو از بچگی با هم بزرگ شديم و با هم رفیقیم. 
می دونی كه در مسابقه ی بوكس وقتی حريف ضربه ی كاری می  خوره تا چند دقیقه 
گیج و منگه.« رحیم كه با بی صبری منتظر بقیه ی صحبت ابوالفضل بود، سرش را 
به عالمت تأيید  تکان داد و گفت »خب مثل اين كه وارد صحبت جدی شدی. ادامه 
بده و بیا سر اصل مطلب. من سرا پا گوشم.« ابوالفضل در ادامه گفت »وقتی حريف 
بوكس گیج و منگ شد، حريفش زرنگه ديگه، به او مهلت نمی ده تا سر حال بیاد. 
در همان حالت گیجی مجدد به او ضرباتی محکم و پی در پی می زند تا او را از پای 
درآورد و كار رو تمام كنه. حاال حکايت ما با دشمن متجاوز هم همین طوره. ارتش 
عراق بعد از شکست در عملیات فتح المبین هنوز گیج و منگه. تا سر حال نیامده و خود 
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را نیافته،  بايد ضربات كاری و كشنده بر او وارد كنیم تا كاماًل از نفس بیفته. اينه  كه 
در حال حاضر فرماند هان درصدد انجام عملیات جديد علیه دشمن هستند. اما زمان و 
مکان اين عملیات رو نمی دونم.« در همان موقع حاج احمد متوسلیان از سنگر بیرون 
آمد و يکراست به طرف رحیم رفت و با خنده گفت »آب در كوزه و ما تشنه لبان 
می  گرديم، ما در آسمان دنبالت بوديم و تو را در زمین يافتیم.« به رحیم نزديک شد 

و با هم روبوسی كردند.
 ـ  خوب كی اومدی مؤمن؟

 ـ  ديروز خدمت رسیدم. 
ـ پس چرا كسی چیزی به من نگفته؟

 ـ  اين جا خیلی شلوغه. كسی به كسی نیست.
 ـ  خب برادر خودتو برای يک مأموريت شناسايی مهم و پرخطر آماده كن. تا يه 
ساعت ديگه  جلسه ی مهم و محرمانه با حضور فرماند هان ارتش و فرمانده سپاه 
تشکیل می  شه. من اسم شما رو با چند نفر ديگه برای انجام عملیات شناسايی به 

فرمانده سپاه داده ام. اگه قبول كرده باشه، اسم تو رو هم می  خونه.
 ـ  نمی دونم چرا همیشه منو در مقابل عمل انجام شده قرار می دن؟

 ـ  ببین برادر! اجباری در اين كار نیست. می تونی از رفتن به اين مأموريت شناسايی 
صرف نظر كنی. ما شما و نفرات ديگر رو كه برای اين مأموريت انتخاب كرديم، از 
بین صد ها نفر بوده. به هیچ وجه امکان و فرصت مشورت وجود نداشت. خودت 
كه معلم نظامی هستی، می دونی كه مأموريت  های نظامیان آن هم در زمان جنگ 

چگونه انجام می  گیره. 
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ـ  سوءتفاهم نشه حاجی. من از دل و جان برای انجام هر مأموريتی در اين مقطع 
زمانی حاضر و آماده ام . من عضو رسمی سپاهم و مطیع اوامر فرماند هان هستم. ولی 
خب انتظار دارم بعضی از عرف و روش های متداول در امورات كار درباره ی من هم 

اعمال بشه.
حاج احمد دست رحیم را گرفت و گفت »بريم يه چايی بخوريم تا جلسه تشکیل 

بشه.« 
جلسه خیلی محرمانه بود و به شدت كنترل می  شد. با تالوت آياتی از قرآن مجید 
جلسه رسمیت يافت. حاج محسن رضايی بغل ديوار، جلوی نقشه ی برجسته ی منطقه 
قرار گرفت. با چوب دستی باريک و سبک قسمت هايی از نقشه را نشان داد و گفت 
»برادران همان طوری كه می دانید بیش از هجده ماه است كه خرمشهر و هويزه و 
پادگان حمید و جاده ی خرمشهرـ  اهواز و ده  ها آبادی منطقه در اشغال رژيم متجاوز 
عراق قرار دارند. بعد از عملیات پیروزمندانه ی فتح المبین ارتش عراق هنوز نتوانسته 
واحد های  متالشی شده و از دست رفته ی خود را بازسازی و جايگزين كند. هنوز شوک 
وحشت آن شکست از جان فرماند هان دشمن بیرون نرفته، بنابراين حاال بهترين 
فرصت است تا قبل از بازسازی نیرو های منهدم شده ی عراق عملیاتی به منظور 
آزادسازی مناطق اعالم شده مخصوصاً خرمشهر رو انجام دهیم.« صدای بلند گفت 
»برای پیروزی رزمندگان اسالم صلوات بلند ختم كنید.« صدای صلوات حاضرين 
در فضای سوله پیچید. فرمانده سپاه در ادامه ی صحبتش گفت »طرح آزادسازی 
خرمشهر تهیه شده، ولی هنوز بايد روی اين طرح كار كنیم. بايد اين طرح مجدد و 
به شیوه ی كارشناسانه بررسی شود. البته برای اين كار وقت كم داريم، ولی به شدت 
و بدون وقفه داريم روی اين طرح كار می  كنیم.« مجدد قسمت هايی از نقشه را با 
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چوب دستی نشان داد و گفت »ما برای انجام عملیات نیاز به شناسايی مجدد مناطقی 
از محور های خرمشهر، شلمچه، هور، جنوب رود خانه ی كرخه و جنوب غربی  اروند 
رو داريم. لذا واحد اطالعات و شناسايی تعدادی از برادران زبده و كارشناس از جمله 
رحیم غروبی ، اسکندراهلل ياری، احمد زمانی و قربانعلی شاهزند با گروهی از نفرات 
واحد اطالعات و شناسايی برای شناسايی مناطق آماده كرده اند كه همین امروز برای 
اين مأموريت اعزام می  شوند.« بعد از سخنان فرمانده سپاه چند نفر از فرماند هان ارتش 
هم در مورد عملیات صحبت كردند و آمادگی كامل خود را برای انجام عملیات اعالم 

نمودند.
همان شب رحیم با تجهیزات كامل به اتفاق گروه شناسايی با احتیاط تمام از طريق 
منطقه ی شلمچه از نهر خین عبور كردند و به شناسايی منطقه پرداختند. منطقه كاًل 
صاف و بدون عارضه بود. رفتن در دل نیرو های دشمن در چنین مناطقی بسیار 
سخت و خطرناک و دشوار است. در مدتی مأموريت شناسايی بار ها با خطر دستگیری 
 و شهادت روبه رو شدند، يکی از همراهان رحیم به نام سالم مهناوی كه بچه ی 
خوزستان و به زبان عربی  تسلط كامل داشت و چند سال در عراق زندگی كرده 
بود،  با يک ترفند خاص توانسته بود به داخل قرارگاه دشمن نفوذ كند. موقع تقسیم 
غذا با ظرف مخصوص نیروهای عراقی داخل صف غذا رفته بود و بی آن كه كسی 
به هويت واقعی او پی ببرد، برای چهار نفر از آشپز خانه ی عراقی ها غذا گرفته بود و 
با شگرد خاص خود با همان غذای عراقی ها خود را به گروه شناسايی رسانده بود. 
سالم مهناوی قباًل هم توانسته بود در خط مقدم جبهه با موتورسیکلت به شهرهای 
زيارتی عراق برود و بعد از زيارت اماكن مقدس مجدد به نیروهايش ملحق شود. در 
اين مورد واحد اطالعات و حفاظت به مهناوی مشکوک می  شوند. مدتی او را زير نظر 
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می  گیرند. درباره ی او و خانواده اش به تحقیق می  پردازند كه بعد از تحقیقات عمیق و 
كارشناسانه به اين نتیجه می  رسند كه مهناوی يکی از رزمندگان خالص و مخلص 
جبهه است و شک ايشان درباره ی وی بی مورد بوده است. بعد از آن كه مهناوی 
غذای نیروهای عراقی را برای گروه آورد، همه از اين عمل مهناوی خوشحال شدند 
و از زرنگی و بی باكی مهناوی تعجب كردند. گروه رحیم با مشکالت و خطراتی كه 
در پیش داشت و هر آن ممکن بود توسط نیروهای دشمن شناسايی و دستگیر و يا 
كشته شوند، توانستند بعد از سه شبانه روز كار شناسايی و بررسی موقعیت نیروهای 
دشمن، اطالعات مفید و قابل بهره بر داری از استقرار نیروهای دشمن تهیه و در اختیار 
فرماندهان قرار دهند. حاال با اين شناسايی كه مرحله ی سوم شناسايی بود، همه چیز 
برای انجام عملیات مهیا شده بود. نیروها ی ارتش و سپاه با روحیه ی شاد و پرنشاط 
آمادگی كامل برای انجام عملیات داشتند. آن ها حاال فقط منتظر دستور حركت بودند.

در جلسه ی توجیهی رحیم به عنوان كار شناس منطقه  روی سکوی بلند رفت و با 
چوب دستی وضعیت استقرار نیروهای عراقی را از روی نقشه ای كه به ديوار سوله 
آويزان بود، تشريح كرد. »برادران همان طوری كه می  دانید بعد از عملیات فتح المبین 
عراق نیروها ی زيادی را وارد منطقه كرده .« با چوب دستی مناطقی روی نقشه نشان 
داد و در ادامه گفت  »استقرار نیروهای عراق در محورهای شناسايی شده توسط گروه 
اينجانب به شرح ذيل است. در اين جا يعنی جنوب رودخانه ی كرخه كور لشکر 6 
ـ   زرهیـ  در اين قسمت كه غرب اهواز است تا روستای سید عبود لشکر 5 مکانیزه 
از روستای سید عبود تا خرمشهر لشکر 11 پیاده ـ  در اين جا يعنی شمال خرمشهر 
تیپ های 48 ـ 44 ـ 22 مستقل ويژه و لشکر 3 گارد مخصوص مستقر شده اند.« 
سرهنگ مرتضايی، يکی از فرماند هان ارتش، پرسید »ببخشید برادر با توجه به اين كه 
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اطالعات شما معادل كارشناسی ارشد نظامی است، من كار های شما را قباًل ديده ام. 
لطفاً بفرمايید كه شما موقعیت  خرمشهر را برای انجام عملیات چگونه ارزيابی  می  كنی؟ 
منظورم اينه كه به چه شیوه ای می  تونیم با كم ترين تلفات خرمشهر رو آزاد كنیم؟« 
رحیم چنان كه عادتش بود با متانت گفت »من در مقابل مربیان آموزشی ارتش و سپاه 
يک شاگرد بیش نیستم، اما در مورد سؤال جناب سرهنگ مرتضايی بايد عرض كنم 
كه خرمشهر بین چند پديده ی بزرگ طبیعی محصور شده است. از جمله رود خانه ی 
كرخه كور در شمال  ـ  رود خانه ی اروند در جنوب  ـ  هورالهويزه در مغرب  ـ  رودخانه ی 
كارون در مشرق. البته برخی از اين عوارض طبیعی در عملیات آزادسازی خرمشهر به 
نفع ما خواهند بود و برخی هم ممکن است حین عملیات برای ما مشکل ساز باشند، 
ولی اين مشکالت به حدی نخواهد بود كه مانع انجام عملیات بشه. به نظرم قبل از 
هر گونه عملیات بايد از رودخانه ی كارون عبور كنیم. سپس به طرف مرز بین المللی 
به پیشروی ادامه بديم. بعد حمله ی برق آسا به جناح دشمن كه عمدتاً به سمت شمال 
آرايش گرفته اند، انجام دهیم، بعد از درهم شکستن خطوط اولیه ی دشمن و عبور از 
رود خانه و گرفتن سر پل در غرب كارون تا جاده آسفالته ی اهواز، در اين صورت خود 
به خود خرمشهر در محاصره ی نیرو های ما می  افتد. البته اين در صورتی است كه 
در اين مراحل بتوانیم به اهداف تعیین شده برسیم . كه به ياری خداوند به اهدافمان 
هم می  رسیم. با محاصره ی خرمشهر آزادسازی آن به سهولت امکان پذير خواهد 
بود. البته اين عملیات در چند مرحله انجام می  گیرد كه مرحله ی اول همان بود كه 
عرض كردم . اين نظر من بود تا نظر فرماند هان و كار شناسان محترم ارتش و سپاه 
چه باشه.« بعد از رحیم چند نفر از فرماند هان صحبت كردند، سپس ماكت منطقه ی 
عملیات را كه روی يک سکوی فلزی قرار داشت، به سوله آوردند و مورد بررسی 
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قراردادند. چندين جلسه ی ديگر در قرارگاه برگزار شد. فرماند هان در هر جلسه نظرات 
مختلفی بعضاً مغاير هم ارايه می كردند كه در آخر هر جلسه بعد از بحث های مفصل 
نظرات به هم نزديک می  شدند. فرماند هان همواره سه مورد را برای انجام عملیات در 
نظر می گرفتند. جو ، زمین،  دشمن. اين سه مورد را مرتب تجزيه و تحلیل می  كردند. 
در مورد جو منطقه با توجه به اين كه فصل بهار بود، در نتیجه هوا خنک و ماليم بود. 
برای نیروهايی كه از مناطق سردسیری آمده بودند، مشکل گرمای خوزستان وجود 
نداشت. اما در مورد زمین، بیش  تر زمین هايی كه عملیات در آن انجام می  گرديد، باز 
و فاقد كوه  ها و دره  ها بود و بیش  تر جا های زمین نمناک و باتالق مانند و يا رود خانه 
بود كه برای انجام عملیات تانک ها مناسب نبود و نبايستی نیرو های رزهی در اين 
مناطق وارد عمل می  شد. اما دشمن، با توجه به شکست دشمن در عملیات فتح المبین 
كه تنها كم تر از دو ماه از زمان آن  گذشته بود، هنوز دشمن از آن شکست و زخم 
كاری آن بهبود نیافته بود كه بهترين زمان برای انجام عملیات بود. از طرفی با توجه 
به افکار عمومی و تبلیغات سوء رسانه ها مخصوصاً ضد انقالب در مورد بندر خرمشهر 
كه آن را برگ برنده در میز مذاكره برای عراق می  دانستند، آزادسازی خرمشهر در 
اولويت همه ی كارها ی جنگ و جبهه قرار داشت. نیروها آماده بودند. تا روز »ر« و 
ساعت »س« عملیات را شروع كنند. رحیم برخالف عملیات های ديگر خودش هم 
نمی دانست كه چرا آن قدر دل نگران است. ساعت  ها در فکر فرو می رفت و به ياد 
خانواده اش می  افتاد. انگار سال ها بود كه خانواده اش را نديده بود. به ياد سخنان پدرش 
در مورد تولدش افتاد. پدرش بار ها گفته بود كه »در يک روز خنک و ماليم بهاری بود 
كه مرضیه درد زايمان گرفت، در آن زمان مثل حاال زائو ها را به بیمارستان نمی بردند. 
قابله های محله به خانه ی ما آمدند. بعدازظهر بود. من نگران حال مرضیه شدم، ولی 
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خوشبختانه نگرانیم زياد طول نکشید كه به من خبر دادند مژد گانی بده كه خداوند به 
تو يه پسر ناز  داده. با شنیدن اين خبر خیلی خوشحال شدم كه خداوند سومین پسر رو 
به من عطا فرموده. همان شب جشن كوچکی برپا كرديم. شیخ جابر فاضلی را دعوت 
كرديم خونه. ايشون بعد از خواندن چند آيه از قرآن مجید و دعا و نیايش توی گوش 
راست نوزاد اقامه و توی گوش چپ اذان خواند. چند روز بعد با مشورت و صالح ديد 
فامیل اسم نوزاد را رحیم كه يکی از اسمای خداوند است، انتخاب كرديم رحیم بچه ی 
بسیار ساكت و شیرين دوست داشتنی بود. همه دوستش داشتیم. او در محله ی امام زاده 
قديم بزرگ شد. من آن موقع نجاری می  كردم در محل همه منو می  شناختند. در و 
پنجره و كمدهای خیلی از خانواده های محل رو من ساخته بودم. با تولد رحیم خیر 
و بركت به كسب و كارم افتاد. درآمدم دو برابر شد و... .« رحیم همین طوری به فکر 
گذشته و خانواده بود. او بار ها به رفقای نزديکش گفته بود كه می  خواهد با دختر يک 
روحانی میانه رو و معتدل ازدواج كند و بعد از آن كه مدرک پزشکی را گرفت، همیشه 
افراد فقیر و كم درآمد را مجانی معالجه و عمل كند. رحیم در اين افکار شیرين خود 
غوطه ور شده بود كه حاج احمد متوسلیان او را به اتاق جنگ احضار كرد. در اين گونه 
موارد رحیم می دانست كه كار مهمی در پیش است. همین كه وارد اتاق جنگ شد، 
چشمش به ابوالفضل قنبرپور افتاد. با چند نفر از فرماندهان گردان ها در اتاق جنگ 
حضور داشتند. با ورود رحیم زمزمه ی خفیف در بین فرماند هان درگرفت. رحیم سالم 
كرد و كنار ابوالفضل قنبرپور نشست آهسته گفت »ابوالفضل  نه خبر؟« )ابوالفضل چه 
خبر(.   هنوز ابوالفضل جواب رحیم را نداده بود كه حاج احمد به رحیم نگاهی انداخت 
و گفت »خب مؤمن نمی پرسی كه چرا شما را اين جا دعوت كرده ايم؟« رحیم خنديد 
و گفت »من كه نمی دونم، ولی باألخره معلوم می  شه.« حاج احمد گفت »تو اين همه 
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مشاغل نظامی رو برای پرسنل تعیین كردی و گردان ها را سازمان دهی نمودی، چرا 
برای خودت يه شغلی تعیین نکردی؟« رحیم كمی جا به جا شد و گفت »من كه نبايد 
برای خودم شغل تعیین كنم. فرماند هانم بايد برام شغل تعیین كنند. البته من مربی 
 آموزشی هستم، ولی خب شايد شغل ديگری به من محول كنند.« حاج احمد با لحنی 
جدی گفت »شما را به عنوان معاون گردان حمزه تعیین كرده ايم. فرمانده گردان هم 
از دوستان خودت است. برادر ابوالفضل قنبرپور، يکی از فرماند هان متعهد و اليق و 
شايسته.« بعد از كمی مکث رحیم گفت »امیدوارم شايستگی اين سمت رو داشته 

باشم و بتونم وظیفه ام رو در اين سمت به نحو شايسته ای انجام دهم.« 
دستور داده بودند كه نیرو ها اسلحه هايشان را از خود دور نکنند و پوتین  ها را از پا 
درنیاورند. خودرو ها با باک پر آماده ی حركت بودند. گردان های سپاه هم  سازمان دهی 
و آماده به رزم شده بودند. همه می  دانستند كه اين عملیات برای آزادسازی خرمشهر 
است. حتا نیرو های عراقی هم می دانستند كه بعد از عملیات پیروزمندانه ی فتح المبین 
با وسعت2500 كیلومتر مربع، نیرو های ايرانی برای آزادسازی خرمشهر وارد عمل 
خواهند شد. لذا با كمک كار شناسان خارجی دورتادور خرمشهر را موانع سخت و 
سنگین حفاظتی تشکیل داده بودند و يک لشکر مکانیزه شده عالوه بر نیرو های سابق 

در منطقه ی خرمشهر تا شلمچه مستقر كرده بود.
با وجودی كه مدت زمان رفتن رحیم از خوی به جبهه زياد نبود، ولی پدر و مادر 
رحیم سخت نگران رحیم بودند. همان طور كه رحیم در اين مدت كوتاه نگران خانواده 
بود. آن  ها با هم تماس نداشتند. نیرو ها در قرارگاه كربال آماده باش صددرصد بودند. 
مشهدی زينال از دوری رحیم بی تابی  می  كرد. فامیل و افراد خانواده نگران مشهدی 
زينال بودند. محمدعلی، برادر مشهدی زينال، مرتب زينال را سرزنش می  كرد »ببین 
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داداش اآلن دو ماه نیست كه رحیم از خوی رفته، چرا اين قدر نگرانی؟ چرا اين قدر 
افراد خانواده رو نگران می  كنی؟ خب صبر داشته باش.« خلیل هم به پدرش دلداری 
می داد »اصاًل نگرانیت بی خوده پدر! من به خانواده هايی كه اخیراً بچه هايشان اعزام 
شده اند، سر زدم. همه می  گفتند كه از فرزندانشون خبر ندارند. هیچ كدام هم نگران 
نبودند . نمی دونم چرا اين چنین نگرانی و بی تابی  می  كنی.« مشهدی زينال هر چقدر 
فکر می  كرد، نمی توانست فکر رحیم را از سرش بیرون كند. لذا تصمیم گرفت به 

خوزستان برود تا شخصاً رحیم را ببیند.
نبینم  را  رحیم  تا  می  روم  خوزستان  به  فردا  همین  گرفته ام.  رو  تصمیم  من  ـ 

برنمی گردم. من دارم ديوانه می  شم. خواب و خوراک ندارم.
همه ی فامیل و ا هالی خانواده با رفتن مشهدی زينال به خوزستان موافقت كردند. 
مشهد ی زينال با امید ديدن رحیم عازم خوزستان شد. مستقیم به ستاد سپاه اهواز 
مراجعه كرد. مسئول سپاه خوزستان با همه ی تالشی كه كرد، نتوانست محل خدمت 
رحیم را پیدا كند. با مهربانی به زينال گفت »ببین پدر االن نیرو های ما آماده باش 
هستند. در اين موقعیت امکان نداره كه بتونی پسرت رو ببینی. مگه اين كه صبر كنی 
تا با ماشین های  تداركات، شما رو به قرارگاه نیرو های مستقر در خط بفرستم.« چون 
خودرو های تداركات هفته ای يک روز به قرارگاه می  رفتند، مشهدی زينال چند روزی 
در سپاه خوزستان ماند. به سپاه حمیديه و سوسنگرد هم مراجعه كرد، ولی موفق نشد 
كه محل خدمت رحیم را پیدا كند. مجدداً با آه و گريه و ناله به سپاه اهواز برگشت. 
مسئول سپاه اهواز با پرس وجو های زياد توانست محل خدمت رحیم را پیدا كند، ولی 
رفتن به قرارگاه كربال غیرممکن بود. مشهدی زينال دست بر دار نبود. مسئول سپاه 
اهواز به مشهدی زينال قول داد هر طور شده او را به قرارگاه كربال ببرد، ولی بايد چند 
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روز صبر كند، ولی هر روز برايش يک سال بود. خواب و خوراک و آرامش نداشت. 
مدام در فکر رحیم بود . او می  دانست كه عملیات مهمی در شرف انجام است. خودش 
هم می  دانست كه اين دلواپسی و نگرانیش با سابق خیلی فرق دارد، ولی علتش را 
نمی دانست. روز ها به مسجد می  رفت و دعا می  كرد و نماز می  خواند. شب ها هم تا 
صبح بیدار می ماند. خدا خدا می  كرد تا يکی از پاسداران اهواز او را صدا بزند و به 
اتفاق بروند پیش رحیم، ولی روز تمام می  شد و اين اتفاق نمی افتاد.  باز شب و نگرانی 

و دلهره.
شبا امشب جوانمردی بیاموز       مرا يا زود كش يا زود شو روز
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12
در همان روز ها دستور انجام عملیات صادر شد. نیرو ها به جنب وجوش و حركت و 
خروش درآمدند. همه جا دعا و نیايش و حاللیت طلبی  از همديگر بود. در بركه های 
آب كه در آن دور و بر ها زياد بودند، گروه گروه غسل شهادت می  كردند. آن ها در 
نوبت بودند تا شجاعانه به سوی مرگ و شهادت بشتابند. تنها چیزی كه به فکر 
هیچ رزمنده ای نمی رسید، ترس از دشمن بود . آن ها در فکر هیچ چیزی نبودند، 
جز رضای خداوند. شب از نیمه گذشته بود. هوا صاف و تمیز و دل انگیز بود. زمین 
و آسمان و دريا ها در آن لحظات حساس معنوی شاهد و ناظر كار و نیت و اعمال 
آن مردان بزرگ خدا بودند. در حضور آيات عظام مرحوم آيت اهلل مشکینی و شهید 
آيت اهلل صدوقی در ساعت سی دقیقه ی بامداد روز پنجشنبه دهم ارديبهشت ماه سال 
1361 عملیات بزرگ و با شکوه بیت المقدس در چند محور شروع شد. چون در آن 
زمان رژيم صهیونیستی  مثل همیشه به شدت فلسطینیان را سركوب و بعضی  ها را 
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به شهادت می  رساند، لذا اسم عملیات را »الی بیت المقدس« انتخاب كردند كه بعدها 
بیت المقدس نام گرفت. رمز عملیات هم به مناسبت والدت حضرت علی)ع( يا علی 
بن ابی طالب نام گذاری شد. در مرحله ی اول عملیات 5 گردان خط شکن از محور 
عملیاتی سلمان عبور كردند. فرمانده محور حاج محمود شهبازی نوک حمله ی اين 5 
گردان را متوجه دژ مستحکم عراق در امتداد جاده ی  اهوازـ  خرمشهر كرد. واحدهای 
مهندسی سپاه سوم ارتش عراق در امتداد اين جاده استحکامات بسیار محکم و 
نفوذناپذير احداث كرده بودند. از جمله خاكريزی بود به ارتفاع 5 متر. به فاصله ی 
هر 50 متر يک سنگر جمعی قرار داشت. ديواره های اين سنگر ها با كیسه های 
شن و ماسه و نبشی های آهن ساخته شده بود. طول و عرض و ارتفاع اين سنگرها 
بیش از 5 متر بودند. سقف اين سنگرها با تیرآهن های 20 و 24 كه روی پايه های 
تیرآهن ها يی به همین مقیاس جوش داده بودند، پوشانده شده بود. دشمن روی اين 
استحکامات عظیم حساب خاصی  باز كرده بود و آن را دژ نفوذ ناپذير نامیده بود . در 
محور شلمچه ـ خرمشهر گردان حمزه به فرماندهی ابوالفضل قنبرپور به پیشروی 
خود طبق برنامه ادامه داد. در سپیده دم روز اول عملیات كه مرحله ی اول نامیده 
شد. در يک لحظه رحیم كه جانشین فرمانده  گردان بود ناپديد شد. همه با نگرانی 
دنبال رحیم می  گشتند. ناگهان در محلی كه مستقیماً در تیررس دشمن بود، رحیم را 
ديدند كه يک مجروح بدحال را كول كرده و با خود می  آورد. همه جلو دويدند و فرد 
مجروح را كه اكبر سلیمی نام داشت، از روی كول رحیم زمین گذاشتند. امدادگران 
دور سلیمی جمع شدند. او را با برانکارد به واحد بهداری رساندند. پزشکان بهداری 
اعالم كردند كه اگر رحیم به موقع اكبر سلیمی نرسیده بود، او زنده نمی ماند. رحیم 
كه چهره اش برافروخته شده بود و به اسرای عراقی كه گروه گروه تسلیم می  شدند 
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امان داد و با لبخند آن ها را در جاهای مخصوص نشاند. سپس به آن ها آب داد. بعد 
دستور داد كه دست ها و چشمان آن  ها را بستند. رحیم عالوه بر جانشینی فرماندهی 
گردان مسئولیت پاک سازی سنگر های دشمن را هم بر عهده داشت. محور شلمچه 
تا خرمشهر و محور اروندرود تا مرز بین المللی در دود و آتش و انفجار فرو رفته بود. 
شلیک سالح های سبک و سنگین و انفجار های خمپاره و توپخانه ی زمین را به لرزه 
درآورده بود. آسمان منطقه در گردوخاک و دود و آتش فرو رفته بود. نیرو های عراقی 
گروه گروه تسلیم می  شدند. رحیم خود را به يکی از دوستانش به نام داود صمدلويی 
رساند و با لحنی محزون گفت »داود مواظب باش من تا چند لحظه ی ديگر بیش  تر 
پیش شما نیستم.« داود به رحیم نگاه كرد و به شوخی گفت »بی خوابی  ديشب حالتو 
خراب كرده. اون از غسل شهادت ديشبت، اين هم از صحبت بچه گانه ی امروزت . 
بهتره كمی بخوابی  يا يه چیزی بخوری تا حالت خوب بشه.« رحیم به نقطه ی 
نامعلومی خیره شده بود. بی آن كه به كسی نگاه كند، انگار كه با خودش بود، گفت 
»همانا زندگی عقیده و جهاد در راه آن است.« صمدلويی جلو آمد و به رحیم خیره شد 
و گفت »اگه اشتباه نکنم امروز يه چیزت می  شه. نکنه اين غوغای وحشتناک عملیات 
تو را ترسانده.« همه جا بوی دود و خون باروت بود. هر جا نگاه می  كردی، شعله های 
آتش روی خودروها و نفرات زبانه می  كشید. صدای آه و ناله ضجه ی زخمی ها به 
گوش می  رسید. رحیم با لحنی فیلسوفانه صحبت قبلی را تکرار كرد و گفت »همان 
كه گفتم داود. شما مواظب اوضاع باش. من به زودی از پیش شما می رم.« داود 
صمدلويی جلو رفت و رحیم را بغل كرد و بوسید با بغض صدای بلند گفت »بس 
می  كنی يا نه رحیم. تو رو خدا بس كن. می  بینی كه چه قیامتی برپا شده. خدا را شکر 
كه تا به حال خوب پیشرفت كرده ايم. ديگه از اين حرفا نشنوم. بیا كمی آب بخور.« 
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رحیم با بی اعتنايی گفت »تشنه نیستم . من حقیقتو به تون گفتم. حاال هر طوری 
 دوست دارين فکر كنین. بعداً همه چیز معلوم می  شه.« لب هايش به دعا و نیايش 
جنبیدند. برای اولین بار جلوی بقیه با صدای بلند چند آيه از قرآن مجید را تالوت كرد. 
توجه همه به رحیم جلب شد. صمدلويی آهسته به رفقايش گفت »رحیم حال عادی 
نداره. خدا رحم كنه. البته نه اين كه می  ترسه، او يه حالت روحانی عجیبی  پیدا كرده 
كه تا به حال سابقه نداشته.« رحیم با خود گفت »كاش يک بار ديگه پدر رو می  ديدم. 
كاش يک بار ديگه جلوی مامان مرضیه می  نشستم و اون آش خوش مزه اش رو 
می خوردم و مثل همیشه به به می  گفتم و او می  خنديد.« كسی با صدايی بلند و 
هیجان زده از دور داد زد و گفت »تعدادی از عراقی ها از سنگرها ی پايین تپه بیرون 
آمده اند. ظاهراً قصد دارند تسلیم بشن. دارن می  يان جلو. برادر غروبی  كجايی؟ سريع 
خودتو برسون.«  رحیم با صدای بلند گفت »اگه قصد تسلیم شدن دارن، به شون 
تیراندازی نکنید.« سپس با چند نفر رد صدا را دنبال كردند. گروهی از نیروهای عراقی 
با زيرپیراهن های كثیف با حالت مظلومانه و ترس و وحشت دست ها را باال برده بودند 
و دخیل الخمینی گويان جلو می  آمدند. رحیم ابتدا به آن ها دستور توقف داد. همین كه 
ايستادند، با اشاره نفر به نفرشان را صدا زد كه بروند جلو. رحیم آن ها را بازديد بدنی 
كرد و نفر بعدی را صدا زد. بعضی ها با ايما و اشاره آب می  خواستند. رحیم به آن ها 
آب می داد. بعد از آن كه همه ی اسرا را تحويل مسئول اسرا داد، به بازديد سنگرها ی 
دشمن رفت. گردان حمزه ضمن پاک سازی منطقه بی وقفه جلو می  رفت. از برنامه ی 
از پیش تعیین شده جلو بود. رحیم چند اسیر عراقی را از يک سنگر بیرون كشید. بعد از 
بازديد بدنی آن ها را تحويل مسئول اسرا داد كه در همان موقع تیر مستقیم دشمن به 
سر و كتف رحیم اصابت كرد. رحیم نقش زمین شد. همه  به دورش جمع شدند و داد 
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و فرياد رفقا بلند شد »غروبی  تیر خورد. امدادگر ها خودتونو برسونین. غروبی  زخمی 
شده . امدادگرها كجايین؟ زود باشین برانکارد را بیارين. عجله كنید.« رحیم شهادتین 
را بر زبان جاری كرد. خواست از زمین بلند شود، ولی پاها ياری نکردند. خواست فرياد 
بزند، ولی قادر به اين كار هم نبود. زمین  به دور سرش می  چرخید. همه جا را تار 
می ديد. سعی كرد مجدداً كلمات شهادتین را بر زبان جاری كند، ولی هنوز آن را تمام 

نکرده، همه چیز تمام شد.
مسئول جا به جايی شهدا مشخصات رحیم را چنین نوشت »رحیم غروبی،  فرزند 
زينال و مرضیه، متولد 1340/2/10، شهرستان خوی،  عضو رسمی سپاه پاسداران، 
معاون گردان حمزه،  در ساعت 8 صبح روز جمعه دهم ارديبهشت ماه سال  1361، 
در عملیات بیت المقدس در محور شلمچهـ  خرمشهر به وسیله ی تیر مستقیم  دشمن 
كه به كتف و سرش اصابت كرده بود، قبل از رسیدن به بهداری به شهادت رسید.« 
جنازه ی رحیم را به پشت جبهه منتقل كردند. همان روز مشهدی زينال به كمک 
و راهنمايی افراد سپاه اهواز خود را به بنه ی تیپ محمد رسول اهلل كه پشت جبهه 
عملیات قرار داشت، رساند. با جعبه ی شیرينی و ساک كوچک به دست وارد قرارگاه 
نیروهای ذخیره ی پشت جبهه شد. كسی به او توجهی نکرد. همین كه جلوتر رفت، 
متوجه شد كه در آن جا همه گريه می  كنند و افسوس می  خورند. ساكش را زمین 
گذاشت و جلو رفت و سالم كرد و بغل يکی از رزمندگان نشست و پرسید »چی شده 
پسرم؟ چرا اينا همه گريه می  كنند؟« رزمنده ی جوان با بغض و گريه گفت »يکی 
از رزمندگان  بزرگ سپاه شهید شده. می گن خیلی مهم بوده. برادر موسوی می  گفت 
دانشجوی پزشکی بوده، معاون گردان بوده و مربی  درجه يک آموزش نظامی.« 
مشهدی زينال درست و حسابی  متوجه صحبت آن رزمنده نشد . پرسید »مسئول 
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اين جا كیه؟« رزمنده به شخصی بلندقد و الغراندام اشاره كرد و گفت »حاج آقا 
موسوی. همانی كه روبه روی ما نشسته و گريه می  كنه.« مشهدی زينال جلو رفت. 

خود را به سید موسوی رساند و سالم كرد و پیشش نشست.
ـ ببخشید حاج آقا موسوی ممکنه بفرمايید كه اين برادری كه شهید شده و همه ی 

شما رو اين چنین غمگین كرده، چه كاره بوده؟
حاج موسوی با دستمال اشک هايش را پاک كرد و گفت »ببخشید پدر شما كی 
هستی؟ از كجا منو می  شناسی؟ اين جا چه كار داری؟« زينال ساک و جعبه ی شیرينی 
را كمی جا به جا كرد و گفت »همکارانت شما رو به من معرفی كردند. من از راه دور 
آمده ام. دنبال پسرم می  گردم. اما جوابم رو ندادی كه اين شهید بزرگوار كی بوده؟ 
چکار كرده؟« موسوی به سراپای زينال نگاه كرد و با غم و اندوه گفت »او يکی از 
رزمندگان بزرگ اسالم بود. او كسی بود كه در 19 سالگی مربی  درجه يک آموزش 
نظامی را گرفته بود. او درس پزشکی دانشگاه تهران را ر ها كرده بود به رزمندگان 
اسالم پیوسته بود. او معاون گردان حمزه بود كه با تیر مستقیم دشمن به شهادت 
رسیده و...« زينال يکه خورد و با دستپاچگی گفت: »ب ب بگو بب بینم اسمش چه 
بود. زود باش خواهش می  كنم.« موسوی گفت »رحیم غروبی.  چطور مگه؟ چرا 
اين جور دستپاچه شدی پدر؟« مشهدی زينال از جاش بلند شد. دودستی زد تو سرش 
و فريادی دلخراش از نهادش برآمد. با صدای لرزان و بغض آلود در حالی كه دهانش 
كف كرده بود و چشمانش از حدقه زده بودند بیرون و نفسش به سختی بیرون می  آمد 
با لحنی آشفته و درهم ريخته گفت: »اون ر ررحیم من بوده به تركی ادامه داد و گفت 
»ايوم يخلدی او منی باالمدی باالم دی قارداش وا ويالو... بی هوش بر زمین افتاد. 
همه دورش جمع شدند. يکی از افراد سپاه اهواز داد زد و گفت: او چند روز بود كه در 
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اهواز دنبال پسرش رحیم غروبی  می  گشت حاال فهمیدم كه اين شهید بزرگوار پسر 
اين مرد بوده خدای من.« حاال همه به دور زينال جمع شدند كمی بهش آب دادند 
و او را به بهداری بردند فردا كه حالش جا آمد جنازه ی رحیم را تحويل  گرفت با چند 

نفر از بسیجیان خوی عازم آن شهر شد.
رحیم در طول زندگی اش ازدواج نکرد و بچه سوم خانواده بود 6تا برادر بودند خواهر 
نداشتند. هر 5 تا برادر رحیم دارای تحصیالت عالی هستند. يکی از برادرانش به نام 
جواد محقق و پزشک و درجه ی پرفسوری دارد او در ايران و خارج از ايران معروف 
است. رحیم را با غم و اندوه مردم خوی تشییع كردند. هزاران تن از مردم خوی و 
ارومیه در تشییع جنازه ی رحیم شركت كردند مردم خوی به احترام او چند روز بازار 
را تعطیل كردند. در همه ی مساجد خوی مرتب جلسات روضه و دعا برقرار بود. در 
چند محله ی خوی برای عموم مردم غذا طبخ كردند. رحیم  در گلزار شهدای خوی 
قطعه ی سه آرام گرفت. رحیم از زمانی كه خود را شناخت تا زمانی كه در راه اسالم و 
انقالب  به شهادت رسید  همه اش در مبارزه علیه دشمنان اسالم و انقالب بود. زمانی 
كه هنوز نوجوانی بیش نبود با دوستانش علیه رژيم منحوس پهلوی وارد مبارزه شد. 
با دوستانش بمب های دستی می  ساخت و خودروهای مأموران رژريم را به آتش 
می  كشید. كه به وسیله ی ساواک دستگیر شد تا حد شهادت درد و شکنجه های روحی 
و جسمی ساواک را تحمل كرد. سرانجام بعد از پیروزی انقالب هم با گروهک های 
منحرف ضد انقالب درگیر بود و مدام با آن  ها بحث می  كرد و ماهیت ضاله ی 
كمونیست و مجاهدين و ساير گروهک هايی كه در آن زمان مثل قارچ از زمین 
می  رويدند، گوش زد می  كرد. بعد از شروع جنگ تحمیلی هم دروس علوم پزشکی 
دانشگاه را ر ها كرد و عازم جبهه شد. مبارزه با دشمن متجاوز را بر ادامه ی درس 
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پزشکی ترجیح دادكه د ر اين راه به شهادت رسید.
اينک فرازهايی از وصیت نامه ی آن شهید عالی قدر.

شهادت انتخابی  است آگاهانه و شهید گزينش گری است متعهد و مسئول كه 
گذرگاه شهادت را بر مبنای ويژگی ها و نیاز زمان خويش برای رسیدن به هدف الهی 

خويش بر می  گزيند.
كربالی ما اين بار در مصاف با شیطان بزرگ با هم دستی قبیله ی شوم كه از خون 

فرزندان حسین )ع( تغذيه می  كند شکل می  گیرد.
كربالی ما امروز جبهه ی خوزستان است و يزيد زمان ما صدام و قافله ی ساالر 
و  است.  خمینی )ره(  بزرگ  ابراهیم  تبار  از  پیرمردی  حسینی)ع(  تکاملی  كاروان 

مهره های حماسه آفرين اين عاشورا نیرو های رزمنده اسالم.
خداوندا به اين سپاه اسالم در اين عاشورای ايران و كربالی خوزستان قوت و توان 
ببخش. در آخر چند پیام دارم خطاب به زينبی هايی كه می  مانند و رسالت خون حسین 

)ع( را به جهانیان برسانند.
1- ملت عزيز و رزمنده ی ايران دست از حمايت امام و روحانیت مبارز بر نداريد كه 
اين كار مصیبت عظیم به دنبال خواهد كشاند و به سر ما همان باليی می  آيد كه 50 

سال بود می  كشیديم.
  2 ـ   وابسته به هیچ يک از گروه های سیاسی به اصطالح خلقی)اعم از مجاهدين و 

چريک ها( نباشید كه اين ها همه در خط آمريکا هستند.
3 ـ  لیبرالیسم يا به قول امام ملی گراها بزرگ ترين خط در مقابل خط امام هستند و 

بايد همه قاطعانه در مقابل آن ها بايستند.
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4 ـ  پدر و مادرم در فقدان من گريه نکنید. خون من رنگین تر از خون حسین)ع( 
نیست ولی در عوض اگر امکانش هست هر پنجشنبه برايم قرآن بخوانید.

5 ـ  من مبلغ 50000 ريال از پدرم قرض گرفته ام. در عوض مقداری از ديگران 
طلب دارم بعد از آنکه قرض هايم را داديد مابقی را به حساب100 امام واريز نمايید در 

صورت عدم اين كار بقیه ی پول را در خدمت اسالم خرج كنید.
6 ـ  حركت من آگاهانه بود و من صرفاً به خاطر اين به جنگ با كفار نرفتم كه آن ها 
را از سرزمین خود بیرون كنم، بلکه عالوه بر اين می  خواهم كه اسالم زنده بماند و 
حركت من فقط به خاطر رضای ا... است. امیدوارم )من( مطرح نشود وگرنه مرگ من 
هیچ سودی به انقالب نخواهد داشت خداوند همه ی ما را خدمت گزار اسالم گرداند.

7 ـ  يک سال نماز و روزه )يک ماه( را برايم بخوانید و بگیريد.
با سالم به شهدای اسالم از اول انقالب محمد)ص( تا انقالب اسالمی ايران به 

رهبری امام خمینی تا ظهور امام زمان عجل ا... تعالی علیه.

رحیم غروبی
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