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  فعالانقالبي
مقداد در تاريخ 16 م��ي 1982 ميالدي در 
پاكستان در ايالت پوان شهر بكو به دنيا آمد. 
يك برادر و دو خواه��ر كوچك تر از خودش 
داشت. بعد از ورود به دانشگاه وارد تشكيالت 
س��ازماني آي اس او )ISO( ب��ا تفكر انقالبي 
شد. پس از مدتي به عنوان كارمند در همين 
تشكيالت مشغول به كار ش��د. البته مقداد 
فعاليت هاي انقالب��ي اش را از هم��ان زمان 
دبيرستان كه نوجوان بود آغاز كرد. از جمله 
كارهاي او سازماندهي جوانان محله اي بود كه 
در آن زندگي مي كرد. مقداد هر شب جمعه 
برنامه ه��اي فرهنگي در محله ش��ان برگزار 
مي كرد. از اين راه جوان��ان را با تفكر انقالب 
اسالمي آشنا مي كرد. رابطه خوبي با طالب 

منطقه داشت و از اين رابطه در راستاي اهداف 
انقالبي خود به خوبي استفاده مي كرد.
  فضايمجازيوتبليغتشيع

مقداد طالب فع��ال را به محل��ه اش دعوت 
مي كرد تا برنامه هاي فرهنگي خاصي براي 
جوانان اجرا كنند و خ��ودش هم در تمامي 
برنامه هاي مذهبي و فرهنگي شركت مي كرد. 
مقداد از ظرفيت فضاي مجازي براي ترويج 
و تبليغ تفكر تش��يع و انقالب بهره مي برد و 
مطالب مختلفي را براي بي��داري جوانان در 

اختيارشان قرار مي داد. 
  راهاندازيبانكخون

از ديگر اقدامات بس��يار ارزش��مند ش��هيد 
راه اندازي بانك خ��ون براي تأمين نياز خون 

افراد بيمار و نيازمند در منطقه بود. مقداد براي 
ترويج كتابخواني و عالقه مند كردن نوجوانان و 
جوانان به درس كتب رايگان تهيه مي كرد و در 
اختيار كودكان نيازمند قرار مي داد تا كودكي 

عالقه مند از درس و تحصيل بازنماند.
  تصاويررويديوار

مقداد اتاق ويژه اي براي خود داش��ت. اتاقي 
كه خلوتگاه او به وق��ت راز و نياز با معبودش 
بود. مقداد ديوارهاي اتاقش را با تصاوير امام 
خمين��ي)ره (، امام خامنه اي و سيدحس��ن 
نص��راهلل مزين ك��رده ب��ود.اوج مب��ارزات و 
ايستادگي مقداد در مقابل كفر و تكفير به سال 
2013 بازمي گردد. در آن سال گروهي از افراد 
صحابه كه وهابي بودند به مناطق شيعه نشين 
رفته و شعار ش��يعه كافر است سرمي دادند. 
شهيد با تعدادي از جوانان منطقه با اين گروه 
به مبارزه پرداخت و توانست 11نفر از آنها را 
به هالكت برس��اند. در آن درگيري دو نفر از 
بچه هاي همراه مقداد به شهادت رسيدند اما 
پليس به تعقيب نيرو هاي انقالبي پرداخت و 
توانست هفت نفر از آنها را دستگير كند. مقداد 
توانست از منطقه فرار كند. مدتي بعد آن هفت 
نيروي مبارز انقالبي، به اعدام محكوم شدند و 

مظلومانه به شهادت رسيدند.
  هجرتبهايران

بعد از آن مقداد راهي ايران ش��د و شش ماه 

بعد از حضورش در ايران با خانواده اش تماس 
گرفت و از آنها براي رفتن به سوريه و جهاد در 
جوار حريم آل اهلل اجازه گرفت. والدين مقداد از 
آنجايي كه روحيه ظلم ستيزانه مقداد را خوب 
مي ش��ناختند با تصميمش موافقت كردند. 
مقداد راهي سوريه شد. كمي بعد به افتخار 
جانبازي نائل ش��د اما حاضر به ترك منطقه 
و مرخصي رفتن نش��د و در بيمارستان هاي 
س��وريه دوره درمان و بهبودي اش را سپري 

كرد .
مقداد يكي از نيرو هاي زبده جبهه مقاومت بود. 
دالوري كه توان بااليي در شناسايي  مناطق 
عملياتي داش��ت. او در يكي از شناس��ايي ها 
موفق شد به همراه چهار نفر از دوستانش به 
اطالعات مهم و استراتژيك دشمن دست پيدا 
كند. همين موضوع باعث شد مورد تشويق و 

تحسين فرماندهان قرار بگيرد.
  شهيدمطهري

مقداد توان باالي رزمي داشت و خستگي ناپذير 
بود. بع��د از فراغ��ت از مأموريت هاي محوله 
داوطلبانه به مأموريت هاي ديگر مي رفت. او 
در زمان فراغت از مأموريت و در اندك زمان 
به دست آمده به مطالعه كتب شهيد مطهري 
مي پرداخت. گويي مطالعه كتب استاد او را 

آماده شهادت مي كرد.
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همسرتانچطوركربالييشد؟
يك روز سر سفره ناهار نشسته بوديم، تلويزيون 
هم روشن بود و اخبار گوش مي كرديم. ناگهان 
خبر اصاب��ت گلول��ه خمپاره تروريس��ت هاي 
تكفيري ب��ه گنبد بارگاه حض��رت زينب)س( 
اعالم شد. رفته بودم آش��پزخانه نمك بياورم، 
ديدم ابوالفضل قاشق را وسط بشقاب رها كرد 
و با غيظ و غضبي كه تا به حال در او نديده بودم 
رو به حرم بي بي گفت  مگر ابوالفضلت مرده است 
كه مدافع نداشته باشي و تروريست ها حرمت را 
نشانه بگيرند! شروع كرد به گريه كردن. بعد هم 
كه خبر شكافتن قبر حجر بن عدي منتشر شد 
و ادعاي تروريست ها كه گفته بودند اگر پايشان 
به حرم حضرت زينب)س( برسد همين كار را 
آنجا هم تكرار مي كنند. ديگ��ر ابوالفضل آرام و 
قرار نداشت، نمي توانستيم آرامش كنيم. خيلي 
س��ريع همه كارهايش را انجام داد تا بتواند به 
سوريه اعزام ش��ود. پدر ابوالفضل س��ردار بود، 
مس��ئوالن اعزام گفتند بايد خود ايش��ان نظر 
بدهد. پدرشان هم گفت پسرم بالغ و عاقل است، 
خودش تصميم گرفته، مسئوالن بايد مثل ديگر 

نيروهاي سپاه در مورد ايشان تصميم بگيرند.
اوليناعزامشانكيبود؟

اولين اعزامش مصادف با 13 ماه رمضان س��ال 
1392 بود. هر چن��د روز يك بار ب��ا ما تماس 
داشت. از اوضاع و احوال آنجا مي گفت. 45 روز 
در استرس و نگراني سپري شد. همان ايام كه 
ايشان در س��وريه بود پيكر شهيدان حيدري و 
كافي زاده را آوردند و تشييع كردند. اوايل شهدا 
را به عنوان شهيد مدافع حرم معرفي نمي كردند. 
اعضاي خانواده ما هم سعي كردند تا من متوجه 
نشوم كه اينها ش��هداي مدافع حرم هستند اما 
شديد نگران بودم. مدتي در بيمارستان بستري 
شدم و چند روزي از همس��رم خبر نداشتم. با 
دوس��ت ابوالفضل كه با هم اعزام ش��ده بودند 
تماس گرفتم. گفت من آمده ام ايران و كارهاي 
ابوالفضل كمي طول كشيده، ان شاءاهلل دو، سه 
روز ديگر برمي گردد. باورش برايم س��خت بود. 
گفتم نكند خبري شده و اينها به من نمي گويند. 
حال جسمي و روحي ام به هم ريخته بود. روزي 
كه از بيمارستان مرخص شدم در حال باال رفتن 
از پله هاي خانه پدرم بودم كه ابوالفضل زنگ زد. 
وقتي شماره اش را ديدم، فقط جيغ مي كشيدم. 
پدرم   گفت خ��ب جواب بده، ابوالفضل اس��ت. 
 نيمه هاي شب رسيده بود و در مسير خانه بود. 
من ناهار آماده كردم، گل خريدم و برنامه مفصلي 

براي استقبال از ايشان تدارك ديدم.
شماراضيبهرفتنشبوديد؟

وقتي موضوع را با من در ميان گذاشت، ناراحت 
ش��دم، گفتم اگر بروي و برنگردي چه؟! گفت 
 شهدا نشانه دارند، من كه نشانه اي ندارم. اجازه 
بده بروم ت��ا من ه��م در دف��اع از حريم آل اهلل 
نقشي ايفا كنم. ش��روع كرد به التماس كردن 
و اصرارهايش كارساز ش��د. در نماز شب از خدا 
مي خواست من و مادرش راضي شويم و مي گفت 
تو قول بده كه از مهدي مراقبت مي كني تا دلم 

آرام بگيرد، بعد بروم.
موقعيكهايشانبهجبههميرفتچند

سالازازدواجتانميگذشت؟
من و ابوالفضل زندگي مش��تركمان را 11 دي 
1386 آغاز كرديم. حاصل هفت س��ال زندگي 
مشترك قشنگ و عاشقانه مان، فرزندي به نام 

محمدمهدي است.
ازفضايجبههمقاومتبرايتانتعريف

ميكرد؟
وقتي ابوالفضل آمد، بغضي در گلو داشت. خيلي 
ناراحت بود. مهدي رادر آغوش گرفت و بوسيد. 
وقتي ناراحتي اش را ديدم گفتم 50 روز اس��ت 
منتظر آمدنت هس��تم، چرا اين قدر ناراحتي؟ 
گفت ياد دوست شهيدم محسن حيدري افتادم. 
همسر و فرزند محسن هم 50 روز چشم به راه 
او بودند، اما بعد از اين مدت از پيكرش استقبال 
كردند. من از قافله شهدا جا ماندم. شماها من را 
حالل نكرديد، گرنه در چند قدمي محسن بودم، 
محسن كنار من شهيد شد. من بي لياقت هستم. 
مادرش گفت من حاللت كردم كه برگردي مگر 
هر كسي را حالل مي كنند نبايد برگردد؟ من از 
تو راضي هستم اميدوارم در اين عرصه هميشه 
خدمت كني. بعد ابوالفضل به من گفت مي داني 
اگر شهيد شوم خدا كفيل شما مي شود؟ مگر از 
اين باالتر چيزي داريم، چرا رضايت نمي دهي؟ 
گفتم من هم به اين مس��ائل اعتقاد دارم، نياز 
نيس��ت به من بگويي. خالصه فك��ر و ذهنش 
هميشه متوجه مدافعان حرم بود. مدتي گذشت 
دوباره تصميم به رفتن گرفت و مقدمات اعزام 

مجددش را فراهم كرد.
بيناعزاماولودومشانچقدرفاصله

بود؟
حدود دو ماه فاصله بود. در اين دو ماه ابوالفضل 
بي قرار ب��ود. يك روز داش��تم زيارت عاش��ورا 
مي خواندم، تا به عبارت »اني سلم لمن سالمكم 
و حرب لمن حاربكم« رسيدم، گريه ام گرفت. 
ابوالفضل آرام زد روي شانه ام و گفت اين گريه 
به درد نمي خورد. وقتي مي گويي اني سلم لمن 

سالمكم و حرب لمن حاربكم و اجازه نمي دهي 
بروم ، به هي��چ دردي نمي خ��ورد. خودت كه 
نمي تواني بروي بجنگي چرا اجازه نمي دهي من 
بروم؟ كنايه هاي ابوالفضل شروع شده بود. آن قدر 
گفت تا اينكه رضايت گرفت و رفت. كمي بعد 23 
آذر 92 بود كه از سوريه تماس گرفت. از اوضاع و 
احوال مان پرسيد. از من خواست هر كاري دارم 
بگويم. گفتم ديشب به يكباره باد زد و مهتابي 
خانه شكس��ت. خيلي ترسيدم. گفت مي گويم 
يكي بيايد درست  كند. باز پرسيد ديگر كاري با 
من نداري؟ گفتم دلم خيلي برايت تنگ شده. تو 
به من گفتي بعد از 14 روز برمي گردي، االن 12 
روز گذشته چرا نمي گويي مي آيي يا نه؟! گفت 
شايد ش��رايطي پيش بيايد كه ما را برگردانند، 
آن قدر خوشحال شدم كه به فعل و فاعل جمالت 
ابوالفضل دقت نكردم! كه ما را برگردانند يعني 
چه؟! گفتم يعن��ي داري برمي گ��ردي؟ گفت 
شايد تا سه روز ديگر شرايطي نباشد كه با شما 
صحبت كنم. نگران نباش برو خانه مادرم يا خانه 
مادرت. تلفن ها را هم جواب نده، دم در هم نرو. 
گفتم براي چه؟ من االن بايد در خانه بمانم تو 
مي خواهي برگردي، كلي كار دارم. هر چه گفت 
برو، گفتم نمي روم. گفت از من گفتن بود. بعد 
گوشي را به مهدي دادم. خيلي با مهدي حرف 
زد و قول داد براي مهدي هدايا و وسايل بازي كه 
مي خواهد بخرد. بعد از نماز ظهر دلشوره عجيبي 
گرفتم. حالم بد شد. مادرش زنگ زد و گفت از 
ابوالفضل چه خبر؟ گفت��م اتفاقاً صبح زنگ زد. 
خيلي س��راغ تان را گرفت، انگار جلس��ه بوديد 
تلفنش را جواب نداديد. ابوالفضل تا دو روز ديگر 
برمي گردد. به من گفته بود به كسي نگويم كه 
دارد برمي گردد اما آن قدر خوشحال بودم كه به 

همه گفتم. هركس مي گفت بيا خانه ما مي گفتم 
نه خيلي كار دارم ابوالفضل مي خواهد بيايد. به 
پدرش گفت��م ابوالفضل گفته ت��ا دو روز ديگر 
ش��رايطي پيش مي آيد كه ما را برمي گردانند. 
پدرش گفت امكان ندارد حداقل 45 روز طول 
مي كشد. حتماً شما اظهار ناراحتي كردي و او 

مجبور شده همين طوري يك چيزي بگويد.
شهادتشچطوراتفاقافتاد؟

ابوالفضل ظهر روز شنبه 23 آذر 1392  شهيد 
ش��د. صبح آن روز در منطقه عملياتي از همه 
حالليت طلبيده بود. زماني كه از دوس��تانش 
خداحافظي مي كرد، يك��ي از رزمندگان به نام 
آقاي قاسم رمضاني مي گويد من نگراني عجيبي 
دارم، ديش��ب خواب��ي ديده ام، خيل��ي مراقب 
خودتان باشيد. ابوالفضل روي شانه او مي زند و 
مي گويد: قاسم! تعبير خوابت من هستم. براي 
كسي ديگر نگراني نداش��ته باش. ابوالفضل به 
قاس��م گفته بود تو تازه عروس��ي كرده اي، اين 
مأموريت سهم من اس��ت. من مي روم. پدرت 
تو را به من سپرده اس��ت. خالصه ابوالفضل به 

همراه آقاي صادقي راهي مأموريت مي ش��وند 
كه در يكي از قرارگاه ها ب��راي نماز ظهر توقف 
مي كنند. دوستش مي گويد وقت نيست حركت 
كنيم. ابوالفضل مي گويد بهتر است نماز را اول 
وقت بخوانيم تا قرارگاه بعدي خيلي راه اس��ت. 
اتفاقاً نماز را خيلي طوالني اقامه مي كند. آقاي 
صادقي مي گويد به ابوالفضل گفتم عجله داريم 
چرا اين قدر طوالني نماز خواندي؟ گفت: آقاي 
صادقي تا ش��هادت را از خدا نخواهي نصيبت 
نمي كند. بعد حركت مي كنند به سمت قرارگاه 
بعدي كه در مس��ير هدف اصابت تركش هاي 
تك تيرانداز هاي تروريس��ت ق��رار مي گيرد و 
به حالت س��جده به زمين مي افتد. همرزمش 
گفت من درخواست آمبوالنس كردم. تا آمدن 
آمبوالنس ابوالفضل به سختي چشمانش را باز 
مي كند، دستانش را روي سينه اش مي گذارد و 
تعظيم مي كند، چندين مرتبه اين كار را تكرار 
مي كند. دوستش مي گفت نمي توانست حرفي 
بزند و خونريزي داش��ت. بع��د ابوالفضل را به 
بيمارستان مي رسانند و بعد از چهار ساعت كه 

در كما بود به شهادت مي رسد.
قطعاًآندس�تبرس�ينهگذاش�تنو

تعظيمكردنسريدارد؟
حكاي��ت آن تعظي��م و كرنش را مي دانس��تم. 
ابوالفضل قبل از رفتن به س��وريه به من گفت 
شهادت در س��وريه حكم يك تير و 14 نشان را 
دارد. گفتم يعني چه؟ گفت: هر كس در سوريه 
به شهادت برسد سرش بر بالين 14 معصوم)ع( 
است. چون در حال حاضر آنها همراه مدافعان 
حرم حضرت زينب)س( هستند. اگر غير از اين 
بود، تاكنون تكفيري ها حرم را با خاك يكسان 

 كرده بودند. 
گفتم خب، چه به من مي رس��د؟ ت��و مي روي، 
شهيد مي شوي و 14 معصوم را زيارت مي كني، 
من چه؟ گفت اگر رضايت بدهي و حاللم كني 
مطمئن باش شفاعت تو را هم خواهم كرد. اين 
ش��د كه من از ته دل راضي به رفتنش ش��دم. 
چون هم ان ش��اءاهلل خدا كفيل من مي ش��ود و 
هم شفاعت 14 معصوم مشمول من هم خواهد 
ش��د. اين بود حكايت آن تعظيم ها. ايش��ان به 
14 معصوم ع��رض ارادت مي كرد. براي همين 
هم نام كتابي كه براي ابوالفضل نوش��ته شده و 
زندگي تا شهادتش را روايت مي كند »يك تير 
و 14 نشان« است. وقتي خبر شهادت ابوالفضل 
را شنيدم، ياد وصيتش افتادم كه نوشت وقتي 
خبر شهادتم را آوردند، گريه نكنيد. سفارش پدر 
و مادر و خواه��ران و فرزندمان را كرده و به صبر 
دعوت مان كرده بود. براي من هم نوشته بود كه 
وقتي خبر شهادتم را شنيدي اشكي در چشمانت 
نباشد زيرا دلم نمي خواهد دشمن تصور كند كه 
با شهادت من شما را از پا درآورده است. روز بعد 
شهادت آمدم خانه وصيتنامه اش را نگاه كردم. 
در وصيتنام��ه اش ، من را به ج��اي ناله و گريه 
به خواندن قرآن تش��ويق كرده بود. چون با ياد 
خداست كه دل ها آرامش مي گيرد. سفارش به 

خواندن نماز كرد تا آرامش به قلبم بازگردد.
شهيدچهويژگيهايبارزيداشت؟

ابوالفضل م��ن، آدمي باغيرت و ش��جاع بود. از 
انجام هيچ كاري واهمه نداش��ت. ايشان چه در 
محل كار و چه در زندگي ه��ر كاري را با تدبير 
و ش��جاعت انجام مي داد. غيرت ديني داشت. 
غيرتي كه ايش��ان را تا س��وريه و حرم حضرت 
زينب)س( كش��اند. مرد بود. م��ن به مردانگي 
ابوالفضل هميش��ه تكيه مي ك��ردم، ابوالفضل 
خيلي شوخ و خوش برخورد بود. اين ويژگي هاي 
ابوالفضل زبانزد خاص و عام بود. همه دوستان و 

همرزمانش به اين نكات اشاره دارند.

گفتوگوي»جوان«باهمسرشهيدمدافعحرمابوالفضلشيروانيان

شهادت در شام يك تير و 14 نشان است 
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