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غفوریان -شهید سید عباس موسوی قوچانی؛ سال های زیادی است که
یکی از خیابان های شهرمان به نام این شهید است و احتماال بسیاری از شما
همچون من تابه حال از این خیابان زیاد عبور کرده اید .وقتی هنگام مصاحبه
با خانواده این شهید ،بیشتر با شخصیت و مجاهدت هایش آشنا شدم به این
می اندیشیدم که چه بسیارند کسانی که ما به آن ها مدیونیم و در عین حال آن
ها را نمی شناسیم .مثل آن هایی که برای اعتالی این سرزمین جانشان را کف
دستشاننهادندیاکسانیکهدربخشهایعلمودانشوفناوریبرایاینآب
وخاکتالشکردندوماهنوزآنهارانمیشناسیم.یکیازاینشخصیتهاکه
احتماالبرخیازمااوراکمترمیشناسیم،مجاهدوروحانیشهیدسیدعباس
موسوی قوچانی است .در یک شب بارانی بهار ،مهمان خانه این شهید می
شوم .همسر و سیدحسن یکی از پنج فرزند شهید به گرمی من را به جمع شان
می پذیرند .این روزها سی و هفتمین سالگرد عروج شهید موسوی قوچانی

گریهامگرفت
شروعزندگیمابهنوعیبااوجمبارزاتگروههاومردمانقالبی
گره خورده بود .خاطرم هست زمانی که فرزند اولم حدود
 7-6ماه داشت یک روز که خانه پدرم بــودم ،به من اطالع
دادند که سریع به خانه ات برو و مدارک و اسناد را جمع کن
که ممکن است اتفاقی بیفتد .سریع به خانه خودمان رفتم،
هرچه بود جمع کردم و فقط یک رساله امام بود که زیر چادرم
گرفتم .طولی نکشید که ساواک به خانه ما ریخت و همه جا را
گشت ،همان زمان آقای موسوی به خانه رسید که همان جا
دستگیرشکردند.چونباراولبودکهدستگیریایشانرامی
دیدم گریه ام گرفته بود .آقای موسوی وقتی گریه من را دیدند
گفتند چرا گریه می کنی؟ چرا ضعف نشان می دهی؟ انسان

پدر به روایت پسر
«سیدحسن» فرزند چهارم شهید موسوی قوچانی است که
دراینگفتوگوماراهمراهیمیکند.باوجوداینکههنگام
شهادتپدرفقطیکسالوششماهداشتهاماباذوقواشتیاق
فراوانی از پدر صحبت می کند .حرف هایش را دسته بندی و
روی کاغذ یادداشت کرده است .او روایت اش را درباره پدر
این طور بیان می کند :پدرم در دوران طفولیت و جوانی پدر و

فقط باید دربرابر خداوند گریه کند و...

سختی های آن دوران

 17ساله بــودم که باید
خودم را با آقای موسوی
هـــمـــراه مـــی کــــردم.
او از دوران جــوانــی
در مــســیــر مـــبـــارزات
انقالبی قرار گرفته بود
و با توجه به استعدادها
و انگیزه هایی کــه در وجـــودش بــود تــا پــایــان عمر هیچ گــاه از تــاش و
مجاهدت بــرای اعتالی اســام و انقالب دست نکشید .با وجــود گذشت
بیش از  40ســال از دوران مــبــارزات قبل از انــقــاب امــا خانم ذبیحی،
خاطرات آن دوره را با شور و هیجان و گاهی با جزئیات تعریف می کند
که در این مجال انــدک من فقط می توانم گوشه ای از آن را روایــت کنم.

شدمهمینجاکنارشهدای72تندفنشومکهلطفخداوند
نصیبشانشدوپسازشهادتپیکرپاکشدرجوارشهدای72
تنوشهیدبهشتیبهخاکسپردهشد.

شرایط سختی را آن دوران به ویژه
زمــان هایی که آقــای موسوی در
زنــدان ســاواک بــود ،متحمل می
شدیم .شرایط اقتصادی و هزینه
های زندگی هم بود که مشکالت
را دوچندان می کرد اما با لطف
خدا و در آن دوران با کمک های با
واسطه حضرت آیت ا ...خامنه ای
که از مبارزات شهید موسوی مطلع بودند ،از شرایط سخت
کاسته می شد.

موقع شهادت ایشان ،برادرم به منزل ما آمده بود و می خواست
با گفتن این که آقای موسوی مجروح شده است ذهن من را
برایخبرشهادتهمسرمآمادهکندولیمنمطمئنبودمکهاو
شهیدشدهاست.بهبرادرمگفتمکهبهمننگوییداومجروحشده
من می دانم که سید عباس شهید شده است .انگار به من الهام
شده بود که همسرم به آرزویش رسیده است ...موقع شهادت
آقایموسوی،کوچکترینفرزندمششماهداشتکهفرزندان
کوچکم رانزدمادرمگذاشتیموبرایتشییعبهقم رفتیم.

مدتی بود که هر روز به بهشت زهرا می رفتند .یک ماه قبل از
شهادتشان با همدیگر به بهشت زهرا رفتیم ،موقعی بود که
تعداد شهدا زیاد بود و می دیدم که ایشان با خانواده های شهدا
که ناآرامی می کردند صحبت می کرد و به آن ها دلداری می
داد.بعدازآنبهمزارشهدای 72تنرفتیموهمینطورکهبرای
اینشهدافاتحهمیخواندندگفتند،مندوستدارماگرشهید

اول انقالب که در کمیته انقالب مشهد مسئولیت داشتند
اجناس ،کوپنی بود و مردم با محدودیت مواجه بودند .آقای
موسویازسهمیهایکهداشتندسهپاکتپودرلباسشوییبه
خانهآوردهبودندکهمنآنهاراپشتپنجرهگذاشتهبودم.یک
روز شیشه بر به منزل ما آمده بود که شیشه های درها و پنجره
ها را درست کند  ،وقتی پودرهای لباس شویی را دیده بود با

مادرشراازدستمیدهد.درواقعسیرسختی
ها،تالشهاومجاهدتهایپدراززمانکودکی
تا شهادتش در  36سالگی ،خود دنیایی است
که به قدر چند کتاب می توان از آن سخن گفت.
نداشتن پدر از کودکی و فقدان مــادر در دوره
جوانی برای شهید موسوی قوچانی هیچ گاه
باعثنشداوازکوششومجاهدتدرفعالیتهایتحصیلی،
اجتماعیوسیاسیاشغافلشود.پدرمازآغازدورهجوانیدر
حوزههایعلمیهمشهد،قموسهسالنیزدرنجفتحصیالت
خود را می گذرانند و از حوزه درس آیت ا ...العظمی خوئی
هم بهره مند بوده اند که این فقیه بزرگوار در اجازه نامه ای به
پدر مجوز نمایندگی در دریافت وجوهات شرعیه را نیز داده
بودند که سند آن نیز در کتاب شهید موسوی قوچانی چاپ
شده است .ضمن این که مرحوم پدرم در حوزه مقابله علمی
با شبهه افکنی های جریان ها و گروهک های التقاطی قبل
و آغاز انقالب به همراه مقام معظم رهبری در مشهد نقش
پررنگی داشتند .پدر همچنین کتابی با عنوان «شیوه امامان
شیعه» در همان سال های قبل از انقالب تالیف کردند که در

اینکتاب،باقالبیمناظرهگونهموضوعضرورت
انقالب اسالمی را در پاسخ به مخالفان مطرح و
استداللکردهاند.بخشدیگرمعرفیشخصیت
شهید موسوی قوچانی را می توان به حوزه های
متنوع مبارزاتی اش اختصاص داد که در سه
محور قابل بررسی است .ابتدا در دوران رژیم
پهلوی است که با توجه به شرایط موجود آن دوره ،شهید
موسوی به همراه دیگر مبارزان انقالبی به محوریت حضرت
آیت ا ...خامنه ای و دیگر علما ،به روشنگری ظلم طاغوت
می پرداخته اند .شهید موسوی به عنوان یکی از ارکان مهم
این حلقه های مبارزاتی ،چندین نوبت و در مجموع دو سال
و  9ماه را در زندان های ساواک سپری کردند .مقام معظم
رهبرینیز دربیاناتوخاطراتشانبهمجاهدتهایشهید
موسوی قوچانی اشاره کرده اند که چگونه مرحوم پدرم بارها
زیر شکنجه های ظالمانه ساواک تا مرز شهادت رفته است.
سیدحسن ادامــه می دهد :فراز دیگر زندگی این شهید،
با آغاز انقالب اسالمی شروع می شود .زمانی که ایشان،
عهده دار مسئولیت اطالعات کمیته انقالب مشهد و خنثی

آن روز در بهشت زهرا

خبرداشتم

خودش را با تسبیح زد

خودش زمزمه کرده بود ببین ما پودر نداریم که لباس هایمان
رابشوییمبعداینآقاسهتاپودردرخانهاشدارد.پسرممحسن
کهاینحرفراشنیدهبودبهپدرشمنتقلکرد.خاطرمهست
همسرم وقتی این حرف را شنید خیلی برافروخته شد و با
همانتسبیحکهدستشبودچندتاپشتدستاشزدوزمزمه
کرد که «ای وای که موسوی از مسئولیت اش سوء استفاده
کرده» ،بعد هم هر سه پاکت پودر لباس شویی را برداشت و
برد وهرچه خواهش کردم که حداقل یکی را بگذارد ایشان
قبول نکرد واقعا نمی خواست طوری زندگی کند که از مردم
برتریداشتهباشدوبهنظرمهیچگاهچنیناحساسینداشت
که نسبت به مردم برتری دارد.
سازی عملیات خرابکارانه سازمان مجاهدین می شوند .آن
طور که همرزمان و دوستان پدر می گویند ،شهید موسوی
استعداد فراوانی در دشمن شناسی و تحلیل سیاسی داشته
اند که همین توانمندی نیز باعث شد بسیاری از برنامه ها و
اقداماتسازمانمجاهدینراشناساییومقابلهبهمثلکنند.
همین موضوع بود که پدر بارها هدف ترور عناصر ضدانقالب
قرار گرفته بودند که برخی از آن ها را بارها در خاطرات مادرم
و همرزمان شهید شنیده و خوانده ام.

سومینشهیدروحانیمشهد

برهه سوم مبارزاتی و زندگی شهید موسوی ،با دفاع مقدس
آغاز می شود .پدرم با آغاز جنگ تحمیلی از تمام مسئولیت
هایشاندرکمیتهونهضتسوادآموزیو...استعفامیکنندو
بهعنوانروحانیتبلیغیبهجبههاعزاممیشوندودرجایگاه
یک روحانی پیشرو در خط مقدم به آرزوی دیرینه شان نائل
می شوند و پس از شهیدان هاشمی نژاد و کامیاب به عنوان
سومینشهیدروحانیمشهدشناختهمیشوند.مرحومپدرم
6شهریور 61درعملیاتفتحالمبینبهآسمانپروازکردند.

عکس :آرشیو

خودشرا ازمردم برتر نمیدانست

حضور رهبر انقالب در منزل شهید موسوی قوچانی

روایتهاییدربارهروحانیشهیدسیدعباسموسویقوچانیدرسیوهفتمینسالعروج

است و اگرچه  ۳۷سال گذشته است اما همسر شهید می گوید« :در این سال
ها هیچ گاه تصور نکردم او از من و فرزندانم جداست ».خانم معصومه ذبیحی
اگرچه فقط  12سال با همسر شهیدش زندگی کرده اما دنیایی از خاطرات
برایش به یادگار مانده است .می گوید :آقاسید عباس شاگرد مرحوم پدرم
آیت ا ...ذبیحی قوچانی در مدرسه علمیه شهر قوچان بودند .او درباره ازدواج
با من ،با پدرم صحبت کرده بود و پدرم نیز این موضوع را با من مطرح کردند.
چون پدرم شناخت خوبی از سید عباس داشتند من جواب مثبت دادم .سال
 49بود ،خاطرم هست سید عباس در گفت و گوهای موقع ازدواج به من می
گفت من یک همسر چریک می خواهم که در مسیر زندگی و فعالیت هایم
همراهم باشد .دقیقا این جمله را گفتند که اگر چنین همسری داشته باشم
دنیا را شبیه یک گوسفند برایش قربانی می کنم .البته آن موقع من از چریکی
بودن و مبارزات و این موضوعات چندان اطالعی نداشتم به هرحال یک دختر
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شهیدموسویقوچانیدرخاطراترهبرانقالب

آنچه اوداشتو من را به خود
جذبکرد

آشنایی من با آقای موسوی حدود سال 49صورت گرفت ...وقتی با
آقای موسوی آشنا شدیم ،در اولین جلسه چند خصوصیت او مرا به
ایشان جذب کرد :یکی قناعت و وقار و کم حرفی این جوان بود.
این ها خصوصیاتی بود که من همیشه از این خصوصیات خوشم
می آمد و در طالب این را می پسندیدم .خصوصیت دیگر
ایشان این بود که جــوان متعهدی بــود .اولین لحظات
دیدار ما هنگام نماز ظهر بود که من دیدم چه نماز با توجه
و با حالی این جوان ادا کردند .این هم یکی دیگر از
خصوصیات دیگری بود که بسیار خوشم آمد و
فریفته شدم .آشنایی ما باهم ادامه پیدا کرد،
به طوری که همیشه به من می گفت :من
از بین همه افرادی که در این دنیا هستند،
امام خمینی را بیشتر دوست دارم و بعد از امام
خمینی ،تو را .و راست می گفت و آثار محبت را در
نگاه و در نشست و برخاست او و در برخوردهای او
احساس می کردم...
در جریان جشن 2500ساله و در سال 1350یک عده
از طلبه های دوستان من از جمله آقای موسوی ،شهید
عزیزمان هم جزو کسانی بودند که شدید ًا فعالیت می کردند و
جزو فعالین این ماجراها بود.
دوم مهرماه  1350بنده را دستگیر کردند و در همین روزها چند نفر
از این طلبه های دوستان ما را گرفتند؛ سلول هایی بود بسیار کوچک و
سقف های کوتاه و بدون هیچ گونه روشنایی.
یک روز دیدم صدای آقای موسوی می آید .فهمیدم که بله ایشان را هم دستگیر
کرده اند و اتفاق ًا بعد از چند روز ایشان را همسایه من کردند .آن جا فراموش نمی
کنم حاالتی را که از شکنجه سخت این برادر برای من و هم زندانی ها حاصل شد.
سخت ترین شکنجه ها را آن روزها و در زندان به آقای موسوی دادند .در یک روز
سه مرتبه او را بردند بازجویی و هر سه بار کتک زدند و این خیلی چیز عجیبی بود
و ایشان دیگر نمی توانست راه برود و بعد از آن ایشان را به سلول دیگری بردند.
صبح یا همان شب به بهانه ای بیرون رفتم و دیدم صدای آقای موسوی نمی آید و
در سلول او باز است .گفتم نکند ایشان را شهید کرده باشند و خیلی ناراحت شدم
ولی بعد از چند ساعت صدای شهید از آن طرف زندان بلند شد و به عنوان این که
قرآن می خواند ،وضع حال خودش را به عربی به من توضیح داد .بعد از چند روز
به بهانه تیمم نگهبان بیچاره را خام کرد و در مقابل سلول من نشست و با تظاهر
به قرآن خواندن خیلی راحت بنا کرد با من عربی حرف زدن .حرفش این بود که
البته با آن تعبیرات بسیار محبت آمیزی که نسبت به من گفت -فالنی به من بگو
که اگر من در این حال کشته شوم ،شهید هستم یا نه ،البته من هم پاسخ او را با
همان صدا از توی سلول گفتم :تو ان شاءا ...کشته نمی شوی و زنده می مانی و
بدان اگر کشته هم بشوی ،یقین ًا شهید هستی و مقاومت کن ...بسیار خوشحال
و شاد تیممش را کرد و از آن جا آویزان به گردن نگهبان بیچاره رفت .بعد از زندان
کارهایمان ادامه داشت و من یک جلسه ای داشتم که این ها شش نفر بودند و
یکی از آن ها شهید موسوی بود .اگر بخواهم راجع به خصوصیات اخالقی ایشان
صحبت کنم و نقاط مثبتش را بشمارم ،باید بگویم فردی بود دارای علم و حلم و
با جنبه .آدمی نبود که زود عصبانی شود ،از کوره در برود و در پاسخ یک حرف
یا یک تعرض ،جواب نسنجیده بدهد .اهل کار بود؛ یعنی ،کار جسمی را خیلی
راحت انجام می داد.

