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 ،)س(زهرا  ۀحضرت فاطم، جهانبانوی دو تقدیم به 
 ،سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

  ای از غبار گم شد.مد متوسلیان که در هالهو سردار جاوید االثر حاج اح
 ؛این آب و خاک را حفظ کردند ،شانجانبا خون و  آنان که ،انشرهروانو 

 چشمی ۀبه امید گوش
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 با ابوالفضل   آشناییل: بخش اوّ 
  

وی زمین ر  برفوجب  هیبارید؛ ن یخ میوانگار از آسررم ؛هوا خیلی سرررد بود
سته بود؛ ش شنم ر  ن شیدم. دلم می وزیپ کاپ شار باال ک ست آقای اف هر خوا

 :نمکاز شّر این سرما نجات پیدا و داخل  برمتا  هباز کن ودر ر  ترزودچه 

مای سررروزناکی؛  - چه سرررر چآه؛  ب ۀاون از کو نگ و  که ت اریکی 
 اینم از در باز کردنشون. ؛شون توشهخونه

کردم تا بتونم داستان جالبی ها رو تحّمل میدونید؛ باید این سختیمی
شه اون رو چاپ کنه؛ ضر ب شر حا سم که یه نا ستان بنوی های قبلیم همه دا

صه بودن  هم شده بود که اونکوتاه و خال ضر ن سی حا ها رو چاپ و هم ک
 ستان عالی بنویسم.خواستم یه داعه میکنه؛ اّما این دف

 هقدیمی ک دیوارهای آجری و کوتاه .بود نیوآسرررمآبی  ،شرررونونهخدر 
ه کزنِگ در هم  ؛هذر گمینه وسررراخت این خسرررال از  خیلیداد می نونشررر

 باز نکرد. وولی کسی در ر  ؛هم زدم ودر ر  شت؛نداصدایی  اصالا 

گه تلفن زنگ بزنم؛ همراهشبه تلفن بذار  -  ه،ندجواب هم  رو شا
 یا! به امید تو.خداشم. اینجا از سرما منجمد می
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شد؛ در با اف ؛فی کردممعرّ  ور و خودم  داد وتلفن ر باالخره جواب  اف باز 
 ابوالفضرررل افشرررار، از؛ کردباز کامل  وآقای افشرررار در ر چند لحظه بعد، 

و  یشررانندوران دفاع مقّدس بود؛ با هزار بدبختی تونسررته بودم  هایهرزمند
شررون تونسررتم از ای دیگهبا هزار بدبختی  تازه،. گیر بیارمرو  ششررماره تلفن

ه مالقات با اصحاب رسان ظاهراا خیلی اهل مصاحبه ووقت مالقات بگیرم؛ 
ست شیمیایی نی سالت  ؛هشد؛  ستم این هم به لطف ؛ داره همک بود که دو

 بگیرم. وقت مالقات ازشکرد و تونستم وساطت 

 معّطل شدید. ؛ببخشیدابوالفضل:  -
وسطش که  حوض هی با بزرگحیاط  هی ؛رفتیم داخل حیاطتعارف کرد؛ 

 طراف خانها بود.پر کرده  ور اون برف داشت و  رنگک آبییهای کوچکاشی
ها داشررت که توی تابسررتون همبرگ بود. یه ایوان بزرگ ی درخت بیکلّ  هم

 بگیری بخوابی. اونجاداد جون می
چشررم دووندم ببینم بخاری کرد.  بازو برام هال ر  درِ م باال. یها رفتهاز پلّ 

سرررید دویدم به سررمت  کجاسررتآ آره، یه بخاری قدیمی گوشررۀ اتاق بود.
درآوردم و  ور  مپالتو ،بعد از چند دقیقه که گرم شررردم .مبشررربخاری تا گرم 

یه  ساده و قدیمی بود. ،بزرگش هون. خهگذاشتم روی بخاری تا خشک بش
و  ،نشررسررته اشچهرهپیری روی  که هسررال 66الش کردم؛ نگاهی به قّد و با

 در روزگار داشت؛ شدن کمرشاز خم حکایت، شصورت پر از چین و چروک
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و یه  در کنارشیه کپسول اکسیژن  ه بود؛ ولی باایستاد محکمهم ا هنوز امّ 
 شت.گمی دورشهمسر فداکار که مثل پروانه 

 .نشستیم هااون یرو بود؛ هال  دو تا صندلی چوبی تویبگذریم؛ 

 ستآ!تون خیلی سادهخونه -
 ببخشید دیگه.. پدریمه ارث ،خونهآره؛  ابوالفضل: -

هش رو توی چشرررم من خیلی جایگا ،فکر کرده بود که سرررادگی خونه
 :پایین آورده

ها که به کاز شرررهر  تونسرررتم توی یکیمیمن  ابوالفضرررل: البّته -
 رای خودمخوبی ب ۀزمین بگیرم و خونر ،دادنا زمین میجرانبراز 

پا کنم به خاطر تعلّ  ؛دسرررت و  به ولی   جاهمین ،جااینق خاطر 
 .موندم

 افشار داریدآ امیررضاشما نسبتی با سرگرد  -
  .برادر بنده بودندایشون  ؛بله -
ِا؛ چه جالب؛ آخه من از ایشرررون یه چیزهایی شرررنیده بودم؛ گفتم  -

 شاید شما ایشون رو بشناسید.
شار همن فرزند محّم  ببینید، - گاه نظمیّ د اف تهران  ۀستم. پدرم کارآ

 ۀپروند مثل اصرر ر قاتل رو در، رحمهای بیاون خیلی از قاتل .بود
 .به دسررت قانون سررپرد 1312های سررریالی تهران در سررال قتل
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ق در پایتخت موفّ  شرریطان ۀها مثل پروندتوی خیلی از پروندهاون 
 .گرفتبود و دائم ترفید می

 یه نفس عمیق کشید و گفت:

شدسال ۀا توی پروندامّ  - سیاه به بد دامی گرفتار  حقیقت رو  ؛های 
. بودشردن صرنعت نفت یملّ مربوط به ه قضریّ  و اینکه ه بودفهمید

شاش کنهو می ه بودکه حقیقت رو فهمیداینبه خاطر  ست اف  ،خوا
شد و هم 25به  سرهنگ  ۀسال زندان محکوم  سر  این کارها زیر 

شیر زاهدی بود. من اون موقد خی  شاید یکی دو ؛ه بودملی بّچ ارد
 و ؛همسررررش رو یعنی مادرم ،پدرم توی این راه .شررردسرررالم می

ترین صمیمی و ؛سروان افشار طوس ،بهترین دستیار و همکارش
زاهدی  سرهنگاز دست داد.  ،نگار بودامیر که روزنامه ،دوستش

پدرم یه بیماری  .همه مشررکالت برای پدرم شررداین ملعون باعث 
همین به دلیل  خالصرره، .رفتیهو از هوش می ؛ی داشررتخاصررّ 

ها اکثر ماجرا .ها به شهادت رسیدهای ساواکیبیماری و شکنجه
پدری . اونبرادر عزیزم برام تعریف کرده ،رو امیررضررررا  هم برام 

 و برادرم رو رحمت کنه. ، مادرمهم برادری. خدا پدرم ه،کرد

 امیررضا هم فوت کردندآبرادرتون، مگه  -
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تر از بیش م،بعد از پدر و مادر  .به دنیا اومد 1322سررال  رمبرادبله؛  -
اون منو به چنگ و دندون گرفت و . داشررتم دوسررت همه اون رو

برد می منو اون اوائل که .بردمن رو به مالقات پدرم می .بزرگ کرد
دونسررتم که و من نمی .کنهاونجا کار می :گفتمی ،مالقات پدرم
شدممتوّج  بعداا  ؛پدرم تو زندانه ضا منو برد م .ه ماجرا  سه و امیرر در

سا کمکم می .نام کردثبت شّو تو در شکرد و م رکت در ق من برای 
 .اون بود ،م بشمکه معلّ ایندانشگاه و 

 ش لشون چی بودآ -
عالقه داشرررت و به خیلی به شررر ل پلیسررری  ،مثل پدرمامیررضرررا  -

افسررری  ۀدانشررکد ۀلین دور در اوّ  1358سررال  .آرزوشررم رسررید
شجو شهربانی سب ک ۀها رتبشرکت کرد و بین دان رد؛ تو برتر رو ک

 ،و وقتی که ترورهای کور منافقین شرررروع شرررد 60کوران سرررال 
اونم با  .مخوف سررایه روشررن تابسررتان سرریاه رو بهش دادن ۀپروند

درایت و هوش و ذکاوت باالش بسرریاری از منافقین رو به دسررت 
سپرد و حتّ  شف محّل قانون  سی اختفای ی باعث ک خیابانی و  مو
 .همسر رجوی شد

 چطور شد فوت کردندآ -
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مان تموم کرده بود؛  63سرررال  - تازه مراحل درمان رو توی آل من 
که خبر آوردن  و توی آسرررایشرررگاه جانبازان بسرررتری بودم، بودم

تصادف های شب گفتن که توی نیمه ه.امیررضا به رحمت خدا رفت
 ین دیگهبا یه ماشررر ،گشرررتهوقتی از سرررر کار داشرررته برمیکرده؛ 

تا و فراره می زنهیه نفر بهش می :یعنی .کنهتصرررادف می کنه و 
 شهید راه . اونم که منافقین بهش زدنمن مطمئنّ  اآلنم متواریه.

به خار می انقال نداد و  ؛حیف .کنمو من بهش افت جل مهلتش  ا
 منو خیلی زود تنها گذاشت.

ما ش ،راستی خاطرات تلخی براتون یادآوری شد.؛ خواممعذرت می -
 کردیدآتو آسایشگاه جانبازان چی کار می

به بیمارسررتان شررهید مصررطفوی  ،بعد از اینکه از آلمان برگشررتم -
گفت که  .اونجا یه دکتر مخصررروی بیماران شررریمیایی بود .رفتم

ولی برای اینکه  ؛حالت خوب شررده ؛درمان توی آلمان جواب داده
م قبول من .ت تو آسررایشررگاه بمونیه مّد  ،حالت خیلی بهتر بشرره

 .کردم

ید، - گه موافق تان ا های بهتر داسررر جا به  های تلخ رو ول کنیم و 
 .از خودتون بگید .برسیم
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یا اومدم 1330سرررال  - ّت  ؛تو شرررهر تهران ،به دن مادرم الب  اهله 
شیطونی آرومی بودم و یادم نمی ۀبّچ  ،گیاز بّچ  .بودخوزستان  آد 

ل که شررر  شررردکرده باشرررم. اهل هنر و قلم بودم و همین باعث 
نبمعلّ  خاب کنم. ج وجوش و شررریطونی من از موقعی می رو انت

)ره(، رهبری انقالب رو به دسرررت  شرررروع شرررد که امام خمینی
ه توی البتّ  ؛شرراه های ضررّد سررخنرانی وها راهپیماییتوی  د؛گرفتن

حضررور داشررتم که بازوم یه زخم عمیق  1357شررهریور  17 ۀواقع
ی حتّ  ؛کارها انجام بدم شد تا از اینبرداشت. امیررضا ماند من می
خیلی عصرربانی شررد و باهام دعوا  ،موقعی که بازوم زخم برداشررت

ترسرررید من ا میاّم  ؛اون خودش یه مرد مؤمن و انقالبی بود .کرد
 ؛چندین بار مأمورا دنبالم کردن .مثل پدرم گرفتار زندان و اینا بشم

شون درمیامّ  ست  روی ی همچند بار  .رفتما من مثل هر دفعه از د
دونم چی نمی .دیوارها شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی نوشتم

ه البتّ  ؛وجوش شررردمطور پر جنباین ،شرررد که منی که آروم بودم
شتم  زماناز  .خوندمهام رو خوب میبگم درس ست دا بچگی دو

برای اعتراض به رژیم شاهنشاهی  ،وقتی دیپلم گرفتم .م بشممعلّ 
م رژیم طاغوت خواستم معلّ نمی ؛ چوندیگه درسم رو ادامه ندادم

شم شت جواب میها و زحمتتالش .ب شب  .دادهای ما دا  20از 
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ضا خودش برام تعریف کرد  .بهمن خونه نیومدم 22بهمن تا  امیرر
خدایا پدرم » :ترسررریدم گفتم ،که: وقتی یهو از خونه زدی بیرون

اگه ابوالفضل رو  .های مخوف شهید شدتوسط این رژیم تو زندان
رفتم وضررو » :بعد گفت «.شررهدنیا برام سرریاه می ،دسررت بدم از

آره دیگه؛ من وقتی  «گرفتم و شرررروع کردم به نماز و دعا خوندن.
راست رفتم پادگان نیروی هوایی. قرار بود از هی ،از خونه زدم بیرون

 با امام خمینی 57بهمن  19آخه همافرا  ؛همافرا اسرررلحه بگیریم
کردن و ت نمیرژیم شرراهنشرراهی تبعیّ بیعت کرده بودن و از  )ره(

هم  های مسررجد محّل هبزرگی به رژیم فاسررد بود. بّچ  ۀاین ضرررب
سلحه .اومده بودن سمت پادگان با هم ا ها رو تحویل گرفتیم و به 

چند شررب  ۀخواسررتیم تالفی حملمی .گارد جاویدان حرکت کردیم
ها خالصرره درگیری .پیشررشررون رو به پادگان نیروی هوایی بگیریم

عصر بود که دیگه همه  5یا  4تقریبا  .بهمن 22ادامه داشت تا روز 
چیز تحت کنترل نیروهای انقالبی دراومد و انقالب اسرررالمی که 

به  ،ی پاش خون داده بودیمی زحمت کشرریده بودیم و کلّ براش کلّ 
 پیروزی رسید.

 تا اینکه صّدام حمله کرد؛ درستهآ -
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 متربیت معلّ  ۀدتوی دانشررک 1358من سررال یه کم حوصررله کن؛  -
یت معلّ نویسررری کردمنام ه اسرررمش اون زمون ترب تّ  م نبود؛؛ الب
افسری شهربانی  ۀدانشکد ۀلین دور زمان امیررضا هم برای اوّ هم

گرراهی   . هر دومونکرد نررامثبررتجمهوری اسرررالمی تو بخش آ
ستیم رتب  کهاینرفت تا همه چیز خوب پیش می .برتر رو بیاریم ۀتون

من  اون زمان. رو به ایران شررروع کرد سررراسررریش ۀام حملصررّد 
درس رو ول  مجبور شدمشدم؛ اّما میداشتم برای ترم جدید آماده 

زمان با دانشگاه، هم :ه یادم رفت بگمالبتّ  ؛برم خّرمشهرکنم و به 
 ۀی زمان حملآموزش نظامی دیدم و حتّ  نیروهای انقالبی، پیِش 
ن مؤبا یه خانم م هم 60سال  .رفتیم پاوه برای دفاع ،انقالب ضّد 

به ازدواج کردم و اآل به اسرررم غفور و و طل ن صررراحب دو فرزند 
 .ترهغفور از حسین بزرگ .حسین هستم

 چه خبر بودآ خّرمشهر؛ اون زمان، خّرمشهرگفتید: رفتید  -
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 المقدسات بیتعملیّ  بخش دوم:
 

ا شهید شد؛ خیلی از دوستام رو هم اونج خّرمشهرداییم اکبر، تو  -
 ای عمرمه.روز  انگیزتریناز غمواقعاا اون روزا،  ادم.از دست د

قبلش، ، منظورتون، اّیام مقاومت، یعنی: همون سرری و چهار روزه -
 یا بعدشآ

ی و حتّ  میکشررریدن دردهایی کهچه  روزتوی اون سررری و چهار آره؛  -
ضی از  ستامونبع شدن دو سیر  ات الزم به دلیل نرسیدن مهّم  و ا
به  دنیا انگشت ۀولی هم ؛کام موندیمدر دفاع از شهر نا  ،به نیروها

عّد  مونده بودنددهن  یه  ه پیر و جوون و حتی نوجوون که چطور 
 ۀح رو سی و چهار روز پشت درواز تونستن اون ارتش تا دندان مسلّ 

روزه گرفتن خوزسررتان رو  3ام برای صررّد  ۀشررهر نگه دارن و نقشرر
 نقش بر آب کنن.

 سخته.خیلی  همرش تصّو ؛ حّتی خوشا به غیرتشون -

له - ّم  ؛ب ّی ا جوونای اآلا قدر امن کنن این فکر می .دوننت رو نمین 
ت چقدر دونن پای این امنیّ نمی .ت به راحتی به دسررت اومدهامنیّ 
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رو از دسرررت  خّرمشرررهراینکه بعد از بگذریم؛ خون ریخته شرررده. 
یّ  ،دادیم نه برای فتح اتعمل تا زمی جام دادیم  یادی رو ان های ز

یّ ات فتحمثرل: عملیرّ  ؛آمراده بشرررره خّرمشرررهر ات المبین، عمل
قدسطریق یّ  و ال ثامنعمل ّم ات  باالخره،هاالئ عد از بررسررری  .  ب

 .آزاد بشررره خّرمشرررهرنظامی تصرررمیم گرفته شرررد تا  یفرماندها
شرررروع بشررره و  10/2/1361 ،اتتصرررمیم بر این شرررد که عملیّ 

 انجام بشه.چهار مرحله تو ات عملیّ 
 شروع شدآدیگه  خّرمشهریعنی: عملّیات فتح  -
یا علّی  10در بامداد  عملّیاتل اوّ  ۀمرحل - با رمز  ابن  اردیبهشرررت 

صرربح  9:30طالب )ع( از قرارگاه کربال شررروع شررد. سرراعت ابی
آرا کمپ جهان. شرررداعزام  آرابه کمپ جهان ما یگان ،همون روز

ستقرّ  نفراتمون زیاد بود درست کرده بودند.  نیروهاشدن رو برای م
ها از شرررور و شرررد؛ بّچهبا کامیون انجام می و حمل و نقلمون هم

 خوندن:شوقی که داشتن، سرود و آواز جنگی می
 یرراور تخریبچی من! بررا من و همراه منی
 توپ عراق بر سرررر مررا، ب و من و آِه منی

 هاحک شررده اسررم من و تو، روی تن سرریدی
 ترکش مین والِمریررا، مونررده هنوز رو تن مررا
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 ه واسررره تِن مادشرررِت پر از والِمریا، جون مید
 تا که بریم دو تایی روش، بریم با هم روی هوا

نهآکی می نه جز من و تو، معبرا رو وا بک  تو
 تونه جز من و تو، سیم تله رو پاره کنهآکی می

 

، سرررر یه جاّدۀ خاکی آبادان – اهواز ۀجادّ  کامیون یگان، ما رو تو
یاده کرد باید خودمون رو به کمپ که ؛پ بود،  شررررق کارونتو  ما 

یبررا بود. کمررپ تو دل  .رسرررونرردیممی مسررریر کمررپ خیلی ز
ها نگاه چی آدم به نخل های زیبایی قرار داشررت و هرنخلسررتون

حسررین منصررورزاده فرماندهی کمپ رو  شررد.سرریر نمی ،کردمی
وقتی رسرریدیم  .سرراله 31 ، حدودیه مرد قد بلند مهربون .داشررت
ل از ما رسررریده های اعزامی که قبهداشرررت با یکی از بّچ  کمپ،
صحبت .کردصحبت می ،بودن شمه.هنوز  شون تو گو  ۀرزمند ها

از سرراعت »حسررین گفت: « اتآچه خبر از عملیّ »اعزامی گفت: 
رزمنده گفت:  .شروع شده «طالببن ابی دیشب با رمز یا علّی  12

رزمنده  «.آسررفالت ۀتا جادّ »حسررین گفت:  «تا کجا پیش رفتنآ»
ل هنوز اوّ  ،نه بابا»حسررین گفت:  «آهیعنی کار تموم شررد»گفت: 

منو »رزمنده گفت:  «.بعضرری جاها درگیری خیلی سررنگینه ؛کاره
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  «کنم.آماده باش خبرت می»حسین گفت:  «فرستی جلوآهم می
همه برید توی » :حسین گفت شون،هاشدن صحبتبعد از تموم

 ،وقتی همه تو میدون صرربحگاه جمد شرردیم «میدون صرربحگاه!
ستاوّ  صحبتخبر ل یه ای شروع کرد: دار گفت و  سم »هاش رو  ب

سین و اینجا !هابچه .حیمحمن الرّ الله الرّ  سم من ح ساحل  مه ا
ساعتیه که عملیّ  .شرقی کارونه شده ات بیتچند  شروع  المقدس 

ور رودخونه هنوز دسرررت اون بخشررری از  .ها ادامه دارهو درگیری
جا جا رو از دسرررت نیروهای مت ید اون با یه  نه و هر جور وز دشرررم

حرکت  ؛سرررازی کنیم؛ حاال از روی پل وارد نخلسرررتون شررریدپاک
پل برای عبور از رودخ «!کنید یه  کارون  ۀنوبرادرای مهندسررری 

ها بتونن از اون رودخونۀ وحشررری عبور تا بّچهاحداث کرده بودن 
تونستند نفر یا حّتی ماشین میو چند پل خیلی محکمی بود کنند. 

 آزادی. :بودندته اسم پل رو گذاش روش حرکت کند؛

 بگیدآ کمپکم از خود یه شه می -

ظامی و ادوات جنگی بود - مپ پر از تجهیزات ن نه  .ک مازخو یه ن
و یه میدون . «امام ۀحسینیّ » بودیمداشتیم که اسمش رو گذاشته 

صررربحگاه و چند تا هم دکل دیدبانی احداث کرده بودیم تا چند 
سوی نخلتحرّ  ،دیدبان ماهر شمن رو از اون  ستون گزارش کات د
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 ؛ها گذاشرررته بودیمدادن رزمندهچند تا تابلو هم برای روحیه .بدن
سیجی»مثل  شیران روز و زاهدان »، «لبخند بزن ب شما  آفرین بر 

چند تا چادر هم گذاشررته بودیم برای  .و از این جور چیزها «شررب
که ورود و هم بود  مقّر دژبانی اطراف یکی دو تا  .اسررتراحت نیروها

پل برای  و آخرل اوّ  چند تا قایق هم کرد.میا رو چک خروج نیروه
با  یه ایسررتگاه صررلواتی هم داشررتیم ونه بود.توی رودخرفت و آمد 

های پالسرررتیکی قرمزرنگ معروف اون زمون، که ها و لیوانپارچ
داد. یکی هم تابلو زده بود: ها میشرررربت آبلیمو تگری به رزمنده

 ای سررازندگی هم اونجا بود؛هخیاطی صررلواتی. معموال لودر بّچه
ّم  نان پیشمون آنتجهیزاتا ا ته نبودنچ یه سرررال   معموالا  ؛رف

 .و چند تا نارنجک 3یا ژ کالشینکف
 تون دستور حرکت دادآ!پس فرمانده -
وارد هنوز  .خالصرره با دسررتور حسررین از روی پل رد شرردیمبله؛  -

 .ه بودیم که..شدنهای غربی نخلستان
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