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۲    از دلتنگی های مادر و  فروتنی فرزند تا پیگیری های 
شریعتمداری و شهردار ، گالیه های همرزمان و...  

5    مدیران کنونی به حاج حسین اقتدا کنند

۴    همرزمان حاج حسین خرازی از خاطرات، دلتنگی ها و 
گالیه هایشان می گویند

۶    عاشورایی آمد، کربالیی رفت

5    به همراه گفتارهایی از:
   حسین شریعتمداری

   سردار محمد باقرزاده
   حجت االسالم علی سرلک

   سردار اصغر عرب پور
   حجت االسالم احمد سالک

   رسول زرگرپور
   مهدی جمالی نژاد

   سردار عبدالرضا آقاخانی
   سرهنگ حسین حسین زاده

   حجت االسالم و المسلمین  ارزانی
   مرتضی سقائیان  نژاد

در روزهای سخت بی تو بودن، عاشقانه ای سروده ایم برای تو

ماجرای سی سال دلتنگی
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روایت عشق:فرمانده دلها 
هر چه می کشیم و هر چه بر سرمان می آید از نافرمانی خداست

حسین.  حاج  سالم، 
قدیمــی  ســالم، 
ترین و صمیمی تریــن قهرمان زندگی 
من و خیلی از هم نســالن مــن؛ مایی 
که کنار ســنگ مزار و خاطرات تو قد 
کشیدیم و بزرگ شدیم و هرکدام برای 
 خودمان »خانم« و »آقایی« شــدیم که 
خیلی هایمان حاال »مادر« یا »پدر« هم 
شده ایم اما هنوز »شــما« بزرگ ترین و 
و قدیمی ترین  دوست داشــتنی ترین 
قهرمان زندگیمان هستی. حاال بعضی از 
هم نسالن من، با بچه هایشان به تو سر 
می زنند؛ تویی که حتی فرصت نداشتی 
تنها فرزندت را ببینی؛ »آقا مهدی« که 
برای خودش مردی شــده و امسال سن 
ســال های بودنش، قد سال های نبودن 
تو شد. خوب اســت از همین جا شروع 
کنم، بدون تکلف و حاشیه رفتن. بگذار 
از روزهایی بنویسم که تصمیم گرفتیم 
 از تو بنویســیم و بســم اهلل را گفتیم. 
حاج حسین جان! راستش را بخواهی این 
مطالب و این ویــژه و همه اینها بهانه بود 
که یادت کنیم؛ که به سراغت بیاییم؛ که 
در هوای نم گرفته این روزها و این ماه ها 
و این سال ها که فرصت پرواز کم شده و 
دود و دم این شهر، ما را از نفس انداخته 
و هرروز و هرلحظه، به هوای حریم شما و 
ارباب بی کفنتان عجیب محتاجمان کرده 
است، کمی در هوای »تو« نفس بکشیم. 
کمی نفــس بگیریم از یــادت و خاطره 
هایت که هیچ وقت کهنه و تکراری نمی 
شوند. آدم که »بی تکرار« و »بی نظیر« 
باشد، همین می شــود دیگر. سی سال 
گذشته و هنوز همرزمانت با عشق از تو 

 یاد می کنند. هنوز هرکســی نامت را 
می شنود، پشت تلفن 

احترامت،  به  هم 
دیگری  جور 

ســخن 

 می گوید. ســی سال گذشــته و من و 
 هم نســالن من که تــو را حتی درک
 نکرده ایم، از شنیدن خاطره هایت کیف 
می کنیم و به خودمان مــی بالیم که تو 
فرمانده بزرگ جنگ و سردار و علمدار 
جبهه هــا که این قدر محبــوب بودی، 
متعلق به شهر ما هستی؛ به »اصفهان« 
 ما که کوچه پس کوچــه هایش دلتنگ 
قدم های توست! سی سال است روی این 
خاک قدم نــزده ای؛ دلمان برایت تنگ 

است...
باید زودتر از اینهامی نوشتیم. باید همان 
روز که اختالس سه هزارمیلیاردی رو شد 
و صدایش درآمد، می نوشتیم که »حاشا 
به غیرتتان« که در سرزمین »خرازی« و 
خرازی ها زندگی کردید و آبروی نظامی 
را که خون خرازی ضامن بقایش شــد، 
اینچنین خودخواهانه و وقیحانه به بازی 

گرفتید. 
باید همان روز که گفتند »نجومی بگیران« 
ذخایر نظام هســتند)!( فریاد می زدیم 
که ذخیره نظام، خــون خرازی و خرازی 
هاست که آقایان نجومی بگیر پایمالش 
می کنند؛ آقایانی کــه دغدغه ای جز 
بستن بار خود ندارند و از نام شهدا برای 

خود نان و نردبان ساختند. 
حاج حسین! بگذار راحت سخن بگویم. 
مادرت می گفت خیلــی حرف ها در دل 
دارد که نمی تواند بگوید؛ همرزمانت هم 
همین را می گفتند. بسم اهلل را که گفتیم، 
اول از همه خدمت مادرتان رســیدیم؛ 
انتهای همــان کوچه تنــگ و باریک 
 که دیوارهای خانه اش را تازه نقاشــی 
کرده اند و بــوی رنگ مــی داد؛ ولی 
ما فقط بــوی تو را حس مــی کردیم. 
مــادرت همیــن حس و حــال را 
داشــت که می گفت جایش تنگ 
اســت و میهمان ها کــه هرروز 
 می آیند و مــی روند، زیاد اذیت 
می شود اما دلش نمی آید این 
خانه را عوض کنــد؛ خانه ای 
که تو ســال ها در آن زندگی 
کرده بودی و خــودت آن را 
پسندیده بودی؛ چون قبل از 
شما یک روحانی در آن ساکن 
بود و تو عاشــق روحانیت 
بودی؛ مثل عشــقی که به 
»والیت« داشتی... درخت 

را  یاســی 

که در آن خانه بود و تو دوستش داشتی، 
دوباره کاشته بودند. از همان ورودی خانه، 
روی دیوار روبه رو، نقاشــی چهره ات را 
دیدیم. مادرت هرروز تو را می بیند؛ روی 
این دیوار و البه الی شیشــه های دکور 
قدیمی که عکس های یــادگاری ات را 
گذاشــته اند. یک دنیا سوال داشتیم و 
مادرتان می گفت که نمی خواهد حرف 
بزند. حرف هایی زد که نمی خواســت 
منتشر شود. هنوز هم وقتی از تو حرف 
می زند، مادرانه هایش گل می کند و نم 
اشکی گوشه چشــمانش می نشیند. از 
خیلی چیزها گالیه داشــت که به رسم 
امانت اجــازه ندارم بنویســم. خودت 
که خوب می دانــی! کاش بقیه هم می 
دانســتند. مادرتان می گفت ندانند هم 
مهم نیســت؛ خدا همه را هدایت کند... 
مادرتان مــی گفت هنوز هم شــب ها 
 خوابت را می بیند. از پســرت که حرف
 می زد، »جــان« از زبانــش نمی افتاد. 
»مهدی جون« با همان لهجه شــیرین 
اصفهانی ادا می شــد. تاکید داشــت 
 که همســر و فرزندت هیچ تمایلی به 
رسانه ای شــدن و جلوی دوربین رفتن 
ندارند. برای من کمــی عجیب بود! من 
که می دانم اگر قرار باشــد 5 فرمانده 
بزرگ جنــگ را نام ببریــم، قطعا جزو 
 این 5 نفر هســتی و وصف تــورا باید 
همان هایی بگویند که با تو در جبهه ها، با 
خدا همسنگر بودند؛ اما نمی دانم چرا در 
تمام این سال ها، از تو آن قدری که باید 
و شاید، نگفتیم و ننوشتیم و حاال مدعی 

شده ایم که چرا راهت را گم کرده ایم؟! 
حاج حسین جان عزیز! خبرنگارمان برای 
مصاحبه مردمی رفته بود؛ اما با دســت 
چندان پری برنگشت. آنها که باید تو را 
بشناسند، می شناســند. تو در قلب ما 
حکومت می کنی؛ شکی نیست. من و هم 
نسالن من، با نام تو آبرو گرفتیم. ما کنار 
سنگ مزار تو بزرگ شدیم؛ اما بچه های 
دهه هفتادی و هشتادی... چه بگویم؟! 
چه کسی باید وظیفه اش را انجام می داد 

و نداد که حاال خبرنگار ما می گوید دهه 
هفتادی ها و هشتادی 

حســین  « ها
را   خــرازی« 
نمی شناختند؟! 
هایشان  بعضی 

فقط اسمش را شــنیده بودند. همین 
کافی است حاجی؟ فقط اسمت را شنیده 
بودند...حاج حسین! از مادرتان می گفتم 
که گفتند و گفتند و دســت آخر تاکید 
کردند »راضی نیستم اینها را بنویسی«. 
گفتم چشــم. گفتم مادر، یک نفر باید 
از پسر شــما بگوید؛ بدون تکرار، بدون 
خاطره گویی های چندباره، بدون افسانه 
ساختن از آدم هایی که مثل ما بودند؛ اما 
آن قدر بزرگشان کردیم که خودمان هم 

گمشان کردیم!   
سکوت کرد... هیچ نگفت...

به پسرت زنگ زدم؛ »آقامهدی«. برای 
خودش مردی شده ماشــاءاهلل. چقدر 
هم شــبیه خودت شــده. تنها تصویر 
منتشرشــده اش در فضای مجازی را از 
 ســرچ در گوگل پیــدا کردیم. خودش 
می گفت به همان یک عکس منتشرشده 
هم راضی نیست و نباید بدون رضایت او 
پخش می شده. نه اینکه نخواهد حرف 
بزند؛ بدون غرور و بی تکلف گفت حرفی 
ندارد؛ چون هیچ خاطره ای از شما ندارد. 
خب راست هم می گوید؛ تو رفته بودی 
که آمــد. چند روز پس از شــهادتت... 
اندک حرف هایی هم که آقازاده ات زد، 
نباید منتشر شــود؛ این قولی است که 
دادیم. چقدر »بی ریا« بود؛ انگار نه انگار 
که پسر توست: پسر یکی از بزرگ ترین 
قهرمانان این سرزمین. به خودت رفته. 
 حتی از تعجب ما تعجب کرده بود که چرا 
می پرســیم این قدر کمرنگ است و به 
انــدازه برخی از فرزنــدان فرماندهان 
جنگ، رسانه ای نیســت و در فضاهای 
مجازی حضور ندارد. خیلی خاکی بود... 

همین. اجازه ندارم بیش از این بنویسم.
حاج حسین! این روزها، بار دیگر پس از 
سال ها، لحظه هایم پرشد از خاطرات تو؛ 
مثل همان روزهای دبیرستان که کتاب 
های سردار بنی لوحی را از کتابخانه می 
گرفتیم و از »تو« می خواندیم. ســردار 
حرف نزد؛ گفت سال هاست با رسانه ها 
درباره تو حــرف می زند و 
دیگر حرفی برای گفتن 
اســت.  نمانده  باقی 

درعوض نام و نشــان و نشانی همرزمان 
دیگری را داد که به گفته او، می توانستند 
کمکمان کنند. بچه های ســپاه صاحب 
الزمان)عج( و لشکر 14 امام حسین)ع(، 
کمک کردند و شماره ها را در اختیارمان 
گذاشتند. هماهنگی ها را انجام دادند و 
بی منت و با روی باز از هیچ کمکی دریغ 
نکردند. هرچه نباشد، نام »تو« وسط بود 

فرمانده! 
به ســراغ همرزمانت رفتــم؛ آغاز یک 
و  گاهی حرف های عجیب  سرگشتگی! 
غریبی شنیدم. بعضی حرف ها و گالیه ها 
دلم را بــه درد آورد و بــه وقت تعریف 
خاطراتت، بغضی نفس گیر چنگ انداخت 
برگلوی تمام دقایق مصاحبه؛ بغضی که 
دوطرفه بود! هم من که تو را ندیده ام و هم 
رفیقانی که لذت حضورت را درک کرده 
اند، همه یک وجه مشترک داریم: »دلمان 

برایت تنگ شده فرمانده!«
اینجا تازه آغاز راه بود انگار! مانده بودم 
چه بنویســم وقتی خیلی از حرف ها را 
نمی توان نوشــت.  بعضی ها می گفتند 
فالنی اصال حاج حسین را ندیده و حاال 
از خاطرات او تعریف مــی کند! یک نفر 
از دلتنگی هایش گفــت و دیگری گالیه 
داشــت از آنهایی که نام تو نانشان شد. 
همه اما »عاشقانه« از تو حرف می زدند. 
حاج صــادق آهنگران را نتوانســتیم 
پیدا کنیــم؛ ولــی درعــوض »حاج 
 مهدی منصــوری« تا دلــت بخواهد از 
خاطره های شــیرین برایمــان گفت. 
از سربه ســر گذاشــتن ها و از عشقی 
 که بچه بســیجی ها به تو داشــتند؛ از 
توصیه هایی کــه به مداحــان جبهه 
 داشــتی. چه توصیه های نابــی! دلم 
می خواســت بدانم االن اگــر بودی، 
برخی مداحی ها را گــوش می دادی؟ از 
وضعیت مداحی کنونی شــاکی بودی یا 
راضی؟ حاجی! حتــی مداحی هایمان 
هم دیگر مثل سابق نیست. پیرغالمان 
و سینه ســوخته ها می گویند از صفا و 
 خلوص ســابق خبری نیست. جلسات 

روضه خوانی مان هم که... بگذریم!
همرزمانــت از ویژگی هایــت برایمان 
گفتند؛ از اینکه فرمانده لشــکر بودی 
و بــا دوچرخه در شــهر رفــت و آمد 
می کــردی. کل امکانات یک لشــکر 
بزرگ در جنگ دســتت بود و پول یک 
 نوشابه اضافی را هم حساب می کردی. 
ســر بیت المال با هیچکس شــوخی 
نداشــتی. »برادر! نهاد آهن داغ، حیدر/
به رســم عدالت، به دست برادر« 

بیت المال  پای 
که وســط باشد، 
میثــم مطیعی باید 
بگوید  شــاعرش  به 
یــک شــعر فقــط در 
 وصف تو بســراید؛ هرچند 
می دانم تو به این شعر و نوحه 
 ها احتیاجی نداری. تو از لشــکر 
امام حسین)ع( بودی و رفته بودی تا 
مثل امام حسین)ع( »باعزت« بجنگی 
و تسلیم نشوی و بر سر عزت و اعتقادت، 
با دشــمن مذاکره نکنی. تویی که تمام 
دوستان و همرزمانت وقتی می خواستند 
 از ویژگــی های بــارزت بگویند، تاکید 
می کردند که بر ســر مسئله بیت المال 
بسیار مراقب و حساس بودی و همان زمان 
می توانستی حقوق نجومی بگیری و هیچ 
دغدغه ای نداشته باشی و هیچکس هم 
نمی گفت چرا؛ ولی حتی حقوقت را هم 
به این و آن می بخشــیدی. تو فقط برای 

رفته  خــدا 
»ذخیره  بودی. 

و  بودی  تو  نظام« 
آنهایی  نه  هستی؛ 

که... بگذریم! 
حاج حسین! یک اعتراف 
رســانه ای بکنــم: در 
برای  دیگــر،  روزهای 
یــک خــط مصاحبه 
برخــی  از  گرفتــن 
مسئوالن  و  مدیران 
 استان، شــاید باید 
ســاعت هــا در 
خــم  و  پیــچ 
های  ی بروکراســی  ر ا د ا

و یا پشت خط تماس های بی جواب مانده، 
 معطل می ماندیم؛ خب مســئول اند و 
توانند هرلحظــه جوابگوی خیل  نمی 
 عظیم تمــاس های تلفنی باشــند؛ اما 
 می خواهــم بگویم این بــار در جریان 
آماده شدن این ویژه نامه، بعینه دیدم که 
تمامی آنهایی که برای مصاحبه گرفتن 
پشت خط تلفنشان رفتم، با کمال میل از 
موضوع مصاحبه استقبال کرده و قبول 
کردند که درباره تو حرف بزنند. اعتراف 
می کنم ارادت قلبی ام به »حاج حسین 
شــریعتمداری« بیش از پیش شد وقتی 
دیدم به محض فراغت از شــورای تیتر، 
مســئول دفتر وی تماس گرفت و گفت 
که پیرو تماس قبلــی و توضیحاتی که 
داده بودم، حاج حسین در حال نگارش 
متنی درباره حاج حســین خرازی است 
و تکمیل که بشود، آن را ارسال خواهند 
کرد. تکمیل که شد، از مسئول دفترشان 
خواســتم امکان تماس مســتقیم را 
 فراهم کنند تا بتوانم ســواالتم درباره 
»حاج حســین« را از »حاج حســین« 
و حاج حسین شــریعتمداری  بپرسم 
در اوج مشــغله کاری و خســتگی، با 
روی باز پذیرا شــد و با همان بیان شیوا 
 و صریح خود، جواب ســوالم را داد؛ یا 
حجت االســالم ســرلک که با بدقولی 
ناخواســته ما بــرای تمــاس تلفنی 
 روبه رو شــد اما بازهم بــدون گالیه و با 
حاج  از  حســنه  خلق 

حســین 
خرازی گفت و فی 
البداهه شعری زیبا هم 

در همین باره خواند. 
ســردار باقرزاده که به گمانم 
در یکی از همان سفرهای عشق 
خود بود؛ برای جســت و جوی پاره 
های تن این وطن. صــدای زوزه باد می 
آمد و سردار گفت که در جاده است و در 
حین رانندگی؛ اما بازهم راضی نشد که 
از »فرمانده دلها« برایمــان نگوید و در 
همان حال جوابگوی سواالتم شد تا ما را 
شرمنده کند از این همه ارادت واقعی به 
شهدا که در عمل به منصه ظهور رسیده 
و نه در حرف. پسر ســردار »آقا کمیل« 
اما راضی نشد چیزی بگوید؛ گفت:»من 
کی هســتم که درباره حاج حســین 
خرازی حــرف بزنم؟« اگــر آقاکمیل را 
نمی شناختم، شــاید تصور می کردم 
می خواهد از مصاحبه فــرار کند؛ اما او 
هم مثل پدرش زالل اســت. درعوض از 
فالن آقای مجری سرشناس تلویزیونی 
برایت بگویم که ادعای انقالبیگری اش 
 گوش فلک را کر کــرده و روبه روی قاب 
دوربین ها از آرمان شهدا و راه آنها سخن 
می گوید؛ اما »حاج حســین خرازی« را 
نمی شناسد و گفت که چون چیزی درباره 
اش نمی داند، پس نمی تواند حرفی بزند! 
شهردار شهرمان با افتخار از این گفت که 
در برنامه »قرارعاشقی« پالک تو نصیبش 
شده است. وقتی برخالف قرار قبلی تلفن 
همراهش خاموش شد و نتوانستیم ادامه 
مصاحبه را داشته باشــیم، ابتدا دلخور 
شــدیم؛ اما روز بعد، وقتی اول صبح از 

دفتر کارش زنــگ زد و بی تکلف و با 
عذرخواهی بابت بدقولی صورت گرفته، 
متنی را که درباره تو نوشته بود، برایمان 
خواند، راستش شرمنده شدیم از قضاوت 

زودهنگام! 
مدیرکل ارشاد استانمان هم مثل همیشه 
پاسخگو بود و این بار خوشحال شد وقتی 
فهمید قرار اســت درباره حاج حسین 
حرف بزنیــم. از اینکه پــس از مدت ها 
یک مصاحبه متفاوت داشته و سواالت 
متفاوت و خوبی پرســیده شده، تشکر 
کرد. مثل همیشه با همان ادب و متانت و 
نگاه متفاوتی که دارد، سخن گفت. ادب 
و متانت و خضوع و خشــوع. سرهنگ 
حسین زاده هم که زبانزد عام و خاص و 
به ویژه ما رسانه ای هاست. تشکر کرد که 
به یاد شهدا هستیم و در این حوزه، کار 
رســانه ای انجام می دهیم. ما هروقت از 
ســرهنگ به خاطر اقدامات ناجا تشکر 
می کنیم، می گوید »وظیفه اســت«. ما 
هم گفتیم وظیفه مان را انجام می دهیم؛ 
این کمترین کار است. سردار آقاخانی، 
فرمانده نیــروی انتظامی اســتان هم 
ازجمله کسانی بود که بدون اتالف وقت 
و در کمترین زمان ممکن، متنی را درباره 
شما برایمان ارسال کرد. استاندار در سفر 
به ســر می برد؛ اما با همراهی و همکاری 
روابط عمومی اســتانداری، در آخرین 
دقایق توانستیم دلنوشته رسول زرگرپور 

های را هــم اضافه  بچــه  کنیم. 
امام  لشــکر14 

در  حســین)ع( 
ادامه همکاری های خالصانه 
خود، ایــن بار هماهنــگ کردند تا 
بتوانیم با ســردار عرب پور و حاج آقای 
موسوی که گویا در ماموریت کاری و در 
سیستان و بلوچستان به سر می بردند، 
صحبت کنیــم. هردو بزرگــوار با روی 
باز پاســخگو بودند. و خالصه که حاج 
حسین! اینجا همه دوســتت دارند. ما 
که توفیق نداشــتیم همنفس تو باشیم، 
توفیق نداشتیم بسیجی های تو باشیم؛ 
 اما درعوض محبت و یادت را ســنجاق 
کرده ایم به قلبمان و هوایش را داریم که 
مبادا میان این همــه غبار و آلودگی، گم 
شود. حاج حسین! نامت این قدر بزرگ 
است و اعتبار دارد و عشقت آن قدر در 
عمق وجود این مردم ریشه کرده که همه 
شهر به ولوله می افتند؛ وقتی قرار است 

کاری به یاد تو انجام شود.
 لحظه های آخر اســت و قرار اســت 
ویژه نامه راهی چاپخانه شود. تحریریه 
در تب و تاب اســت و ما حتی احساس 
خستگی نمی کنیم. حالمان خوب است 
و از امشــب که بگذرد، دلمان برای همه 
این چنــدروزی که غرق در یــاد و نام و 
خاطره های تو بودیم، تنگ می شــود. 
دعا کن از این لحظه هــا و این روزها که 
گذشت، یادمان نرود روزی روزگاری در 
این سرزمین چشــمه ای جاری بوده... 
خودت می دانی در دلمان چه می گذرد؛ 
 که زنــده ای، زنده تر از همــه ما و نظر
 می کنی به وجــه اهلل. از آن باال با همان 
دستت که نشــانه وفاداری تو به سقای 
بی دست بود، برایمان دعا کن. دستمان 
را بگیر... ما این روزهــا بیش از هر زمان 
دیگری به هوای تو، به خاطره های تو، به 
مرام تو و آدم هایــی از جنس تو، اصال به 
خوِد خوِد »تو« نیاز داریم. جایت خیلی 
خالی است فرمانده حسین؛ قدیمی ترین 

و صمیمی ترین قهرمان زندگی من و ما! 

سمیه 
پارسادوست

از دلتنگی های مادر و  فروتنی فرزند تا پیگیری های شریعتمداری و شهردار ، گالیه های همرزمان و...  

روایت ویژه
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فرمانده دلها 

هیچ وقت روی حــرف پدرش 
حرف نمی زد و خیلی احترام او را 
داشت. مثال یادم است یک سال 
من با اقوامم می خواســتم بروم 
سیزده بدر ولی پدرش مخالفت 
کرد،حســین هم با اینکه خیلی 
دوست داشت با من بیاید وقتی 
مخالفت پدر را دید گفت هرچه 
بابا بگوید و مــن هم وقتی دیدم 
تنها شــده ام نرفتم  و همگی در 

خانه ماندیم.
) مصاحبه ماهنامه یاران با مادر 

شهید(

اهل ورزش بود و ما را تشــویق 
می کرد که ورزش کنیم. در لشکر 
بیش از ده زمین فوتبال داشتیم 
با توپ و تور  و خط کشی درست 
حســابی، خود او هــم فوتبال 
می کرد. دوران دبیرستان کشتی 
می گرفت و بدن آماده ای داشت 
و در فن کمر اســتاد بود. حریف 
او کریم نصر بــود. وقتی به هم 
می پیچیدند تا همدیگر را زخمی 

نمی کردند ول کن نبودند.
)بنی لوحی، 1383(

جشن عقد شهید خرازی خیلی ساده 
برگزار شــد طوری که بیشتر به یک 
جلسه صمیمی میهمانی شبیه بود تا 
جلسات عقد و عروســی این روزها؛ 
البته آن روزها بچــه های جنگ همه 
شهید  عقد  بودند.جشــن  همینطور 
خرازی هم به همین ســبک ساده از 
صبح تا ظهر برگزار شــد و آخردست 

همه رفتند مسجد برای نماز جماعت.
) به نقل از مهدی جانی پور عکاس دفاع 

مقدس(

درباره مصرف بیــت المال خیلی 
سختگیر بود. می گفت در مصرف 
بیت المال باید صرفه جویی کرد. 
در کارهای شــخصی هیچگاه از 
کمترین  حتــی  دولتی  امکانات 
آن اســتفاده نمی کرد. وقتی به 
مرخصی می رفت از ماشین سپاه، 
)اگرچه فرمانده اجازه اســتفاده 
از آن را درتمام وقــت داده بود(
بهره نمی گرفت. در ایام مرخصی 
همیشه برای رفتن از جایی به جای 
دیگر از ماشــین پدرش استفاده 
می کرد. بعضی اوقــات، اگر برای 
رفع تشــنگی اضافه بر سهمیه 
غذای روزانه،  نوشــابه ای مصرف 
می کرد وجــه آن را به صندوق 

کمک به جبهه واریز می کرد.
)آقای مدیر ص 124( 

که  داشــت  تاکید  آقا  حســین 
نیروهای لشکر با احترام با یکدیگر 
همیشــه  کنند.خودش  برخورد 
پیش ســالم بود. می گفت:» طبق 
روایات،سالم هفتاد ثواب دارد که 
شصت و نه تای آن متعلق به سالم 
کننده اســت.« مومن باید زرنگ 
باشد و خالصه پیش سالم بود همین 
طور که سرش زیر بود و حرکت می 
کرد، زیر چشمی نگاهی می انداخت 
و با لبخند قشنگی طرف مقابل را در 
سالم کردن پشت سر می گذاشت. 
کلمه برادر در جبهه مرســوم بود؛ 
برادر چطوری، بــرادر لبخند بزن 
با برخوردهای خوب  و...حســین 
و اسالمی خود ســهم بزرگی در 

گسترش چنین فرهنگی داشت.
) هزار قله عشق ، ص 123(

دور تا دور هم نشسته بودیم. نقشه 
آن وســط پهن بود. حسین گفت: 
» تا یادم نرفته اینو بگم، اون جا که 
رفته بودیم برای مانور؛ یه تیکه زمین 
بود، گندم کاشته بودند، یه مقدار از 
گندم ها از بیــن رفته، بگید بچه ها 
ببینن چه قدر از بین رفته، پولشو به 

صاحبش بدین«
)یادگاران ، ص 9(

مسجد رفتن را خیلی دوست داشت، 
هــر روز می رفت مســجد ســید و 
نمازهایش را آنجا می خواند. از ســن 
نه سالگی شــروع کرد به روزه گرفتن 
و بیشــتر روزه هایــش را هم کامل 
می گرفت،به  قرائت قــرآن هم عالقه 

داشت و زیاد قرآن می خواند.
) بخشــی از  مصاحبه ماهنامه یاران با 

مادر شهید(
هنگامی که صدای اذان را می شــنید، 
با آن شــلوغی خــط و کارهای مهم 
می گفت: می خواهم بروم موقعیت اهلل. 

) جز لبخند چیزی نگفت، ص 40(

با بچه ها ســنگر درســت می کردیم. 
فایده نداشت ولی درســت می کردیم. 
آتش باالی سرمان خیلی بیشتر از آتش 
روبه رو بود. اول صــدای موتورش آمد، 
بعد صدای خودش داد می زد:»چرا کاله 
سرتون نیســت؟« همین طور نگاهش 
می کردم.با خودم مــی گفتم یعنی این 
 حاجیه داد مــی زنه؟! دوبــاره داد زد:
» ایســتاده منو نگاه می کنه. میگم این 
بچه ها چرا کاله ندارند؟« ترس برم داشته 
بود. با دست اشاره کردم کاله هایشان را 

بگذارند سرشان.) یادگاران، ص 79(

سبک زندگی  شهید خرازی؛

حاج حسین در »موقعیت اهلل«

بی شک رسیدن به تمدن اسالمی و پیشــرفت همه جانبه نیازمند به کارگیری سبک  سمیه مصور
زندگی اسالمی و داشتن الگوهایی است که شــیوه زندگی انسانی و الهی در آنها تجلی 
یافته است . از این روجامعه ما نیازمند الگو سازی از روش زندگی شهداست؛ چرا که شهدا به واسطه روحیات، 
منش، رفتار، اخالق، آرما ن ها و افکار می توانند بهترین سبک زندگی و سیره عملی را برای جامعه ترسیم کنند 
و همین مهم سبب شــده تا مقام معظم رهبری نگاه ویژه ای به زندگی شهدا داشــته باشند .» ما در بیان 
زندگی نامه  شهیدان سعی کنیم خصوصیات زندگی اینها و سبک زندگی اینها و چگونگی مشی زندگی اینها 

را تبیین کنیم، این مهم است.«  )بیانات رهبر انقالب هم در تاریخ  1395/07/05(
دغدغه های مقام معظم رهبری در این زمینه سبب شــد تا در روزهایی که به شهادت سردار بزرگ 

اسالم حاج حسین خرازی نزدیک می شویم نگاهی داشته باشیم به  گوشه هایی از سبک زندگی 
فرمانده لشکر امام حسین )علیه السالم(؛ با ما همراه باشید.

احترام به والدین

شادی و نشاط

صرفه جویی
 در مصرف بیت المال

رعایت
 اخالق اسالمی

حق الناس

نظم و انضباط

توجه به
 اعمال عبادی

ساده زیستی

روایت عشق:
در مشکالت است که انسانها آزمایش می شوند. 

صبر پیشه کنید که دنیا فانی است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2085 | February 23, 2017 | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2085  |  پنجشنبه  5  اسفند  1395 |  25   جمادی االول 1438

روایت عشق:فرمانده دلها 
از مردم می خواهم که پشتیبان والیت فقیه باشند

»حاج مهدی منصوری«، مداح خوش صدای اصفهانی است که توفیق 
همنفسی با حاج حسین خرازی در ایام جنگ را داشته و وقتی قرارشد 
برایمان از خاطرات حاج حســین و ویژگی های او بگوید، یک نفس 
حرف زد؛ بدون خســتگی و با انرژی! با اینکه تازه از پلکان هواپیما 
پیاده شده بود و خسته سفر بود، اما تا فهمید می خواهیم درباره حاج 

حسین خرازی با او حرف بزنیم، بدون تکلف و حواله دادن مصاحبه به 
زمان های دیگر و بهانه خستگی و ... قبول کرد که مصاحبه کند. انگار 
حرف زدن از حاج حسین خرازی، او را سرحال کرده بود و به این مرثیه 
خوان قدیمی و نام آشنای امام حسین)ع(، انرژی می داد. حرف زدن از 
»فرمانده« برایش شیرین بود؛ به حالوت و شیرینی خواندن از ارباب 
بی کفن... . هنوز هم وقتی از »حاج حســین« حرف می زند، می توان 
به وضوح در البه الی سخنانش متوجه شد که این عشق، با گذر زمان نه 
تنها کمرنگ نشده که پررنگ تر و قدیمی تر هم شده و »فرمانده« هنوز 
بر قلب سربازانش حکومت می کند؛ ســربازانی که عاشق او بودند... 
»حاج مهدی منصوری« برایمان اینچنین از »حاج حسین خرازی« 

گفت:
عجیب، متواضع و بااخالص بود

حاج حسین خرازی ویژگی های عجیبی داشــت. به طور خالصه اگر بخواهم 
بگویم، اول اینکه »نظم«  داشت؛ دوم اینکه پایبند به قانون بود؛ سوم اینکه خیلی 
»بی ریا« و »متواضع« بود. به دینداری تظاهر نمی کــرد. مثال اگر قرار بود در 
دعای کمیل شرکت کند، آخرین نفر بود که در تاریکی شب می آمد و آخرجلسه 

می نشست تا کسی او را نبیند. در تاریکی می آمد و در تاریکی می رفت. 
دیگر اینکه در حفظ بیت المال بســیار مقید و سختگیر بود. اگر جایی می دید 
از بیت المال، مالی حیف و میل شده، به شدت و قاطعانه برخورد می کرد و اگر 
می دانست طرف از روی غرض این کار را انجام نداده، خیلی جدی تذکر می داد 
که تکرار نشود.  یادم هست یک بار حاج صادق آهنگران، میهمان لشکر ما بود. 
حاج حســین خودش رفت و 5،4 تا تخم مرغ درست کرد و جلوی حاج صادق 
گذاشت. بعد هم به حاج صادق گفت: می توانستم غذای بهتری درست کنم ولی 
می دانم روحیه شما بسیجی است و اهل تجمالت و اسراف نیستید و دیگر اینکه 
می خواستم با نفس خودم مبارزه کنم و تمرین کنم که بین شما و دیگران فرق 

نگذارم و طوری رفتار نکنم که احساس شود تبعیضی قائل شده ام.  می خواهم 
بگویم حاج حسین با برخورد و عمل خودش، دیگران را به اسالم و شعائر دینی 
دعوت و جذب می کرد؛ نه اینکه فقط شعار بدهد و خودش جور دیگری رفتار 
کند. حاج حسین به زیردستانش بسیار محبت می کرد، اهل خودنمایی نبود، 
بین 100 نفر آدم اگر او را نمی شناختید، نمی توانستید بفهمید کدام یک حاج 

حسین است.
مطیع محض والیت

ویژگی دیگر حاج حســین خرازی»والیت پذیــری محض« او بود. 
می گفت »هرچه امام بگوید«. می گفت ما می جنگیم چون حضرت 
امام تکلیف کرده است. اگر همین االن امام بگویند صلح کنیم، صلح 
می کنیم. تابع محــض والیت بود و عقب تر و یا جلوتــر از امام زمان 

خودش حرکت نمی کرد.
به حضرت زهرا)س( عالقه عجیبی داشت و مهم تر از همه توکل به خدا داشت. 
بعد از شکســت ظاهری ایران در عملیات کربالی 4، امام)ره( فرمودند بروید و 
شیرینی را به کام دشمن تلخ کنید. من پیش حاج حسین رفتم و گفتم حاجی! 
بچه ها االن بی روحیه هســتند، چطور می خواهید عملیات کربالی 5 را آغاز 
کنید؟ حاج حســین گفت: امام فرموده اند و من به تکلیفم عمل می کنم؛ ولی 
برای اینکه شما متوجه بشوید امام مرد خدا هستند و هرچه می گویند درپس 
آن ایمان و اراده ای بی نظیر نهفته است، اســتخاره می کنم. ایشان قرآن را باز 
کردند و آیاتی از سوره احزاب آمد که خدا در آن وعده شکست دشمنان را داده 
و فرموده » ما به زودی طعم شکست را به آنان می چشانیم...« خدا شاهد است 
حاج حسین 3 بار تفال به قرآن زدند و هرسه بار همین آیات آمد. حاجی نگاهی 
به من کرد و گفت امام جز خدا را نمی بیند و جزبرای خدا سخن نمی گوید. او به 

خدا اعتماد دارد؛ شما برو خودت را درست کن!
می گفت خدا به دادتان برسد

حاج حســین همیشــه به من و حاج صــادق آهنگــران می گفــت: با این 
خواندن هایتان خدا به دادتان برســد! خیلی مراقب باشید. خواندن شما روی 
مردم تاثیر دارد و حتی می تواند برخی را جهنمی یا بهشــتی کند. حواستان 
باشد. می گفت رزمندگان باید روحیه داشته باشند و این روحیه را باید از اهل 

بیت)ع( بگیرند. می گفت سالح ما، اعتماد و اعتقاد به خداست.
آهنگران، یک پایه جنگ بود

حاج صادق آهنگران، آهنگ حماسی را وارد فضای مداحی و نوحه سرایی ایران 
کرد. او بنیانگذار این شکل از خواندن بود واال تا قبل از آن، ما فقط دو نوع خواندن 
داشــتیم: مداحان ما یا در مناســبت هایی مثل ایام میالد اهل بیت)ع( شاد و 
دلنشین می خواندند و یا در ایام عزا، نوحه های غمگین و حزین سرمی دادند؛ اما 
حاج صادق آمد و حماسی خوانی را باب کرد. نمی گویم با یک »بیت«، می گویم 
با یک مصرع ایشــان، ده ها هزار نفر برای جنگ راهی جبهه ها می شدند. حاال 
اینکه می گویند با همین خواندن هایش جوان های مــردم را تهییج کرد و به 
جبهه فرســتاد و گاهی بی انصافی می کنند، دل آدم را بــه درد می آورد. حاج 
صادق آدم بااخالصی است. ما دستمان خالی بود. اوایل جنگ خبرنگاران رفتند 
با صدام مصاحبه کنند، گفت 15 روز دیگر در تهران با شــما مصاحبه می کنم! 
ما اگر این روحیه حماسی و امام حسین)ع( را نداشتیم، شکست می خوردیم. 
همه جای دنیا، برای روحیه دادن به جوانان خود در میدان های جنگ، از ابزار 
حماسی استفاده می کنند. من با جرئت و قاطعیت به شما می گویم اگر جنگ ما 
چهارپایه داشت، دو پایه آن حضرت امام)ره( بود، یک پایه، مردم و یک پایه هم 

حاج صادق آهنگران.  با یک بیت آهنگران، سپاه محمد)ص( تشکیل شد.
از امام حسین)ع( برایمان بگو

اگر حاج حسین خرازی را ببینم، به او می گویم از حال و هوای امام حسین)ع( 
 و حضرت زهرا و آقــا ابالفضل برای ما بگــو؛ چون قطعا می دانــم االن پیش 

آنهاست!

1.اینکه اگر حاج حســین زنده بود، االن در چه جایگاهی قرار داشــت؟ شاید 
سوریه یا عراق بود و دوشادوش سردار سلیمانی می جنگید. 

همان زمان که زنده بود، شــنیده بودم که به ایشان پیشنهاد فرماندهی نیروی 
زمینی را داده بودند. 

2.اگر حاج حســین زنده بود، قطعا جزو آن دســته ای نبود که بعد از جنگ از 
گذشته خود پشیمان شدند. قطعا در راه انقالب و والیت بود! 

3.حاج حسین همان زمان هم مسئله جنگ را برای خودش حالجی کرده بود و 
ورود به جنگ را برای خودش تکلیف الهی می دانست. جنگ برایش تفریح نبود. 

فکر و ذکرش پیروزی انقالب بود.
4.حاج حسین » نمی توانم« و »نشــد« را در هیچ کاری قبول نمی کرد. اگر به 
کســی ماموریتی می داد و آن شــخص می آمد و می گفت نشد، حاجی قبول 

نمی کرد. می گفت نشد، یعنی باید »شهید می شدی«؛ پس چرا زنده برگشتی؟
در راه رسیدن به اهداف مقدس نظام و اسالم با کسی شوخی نداشت. مثل یک 

بسیجی برخورد می کرد. با دوستان رفیق بود و موقع کار بسیار جدی. 
5.مدیران ما باید اول خوب انقــالب و اهداف آن را بشناســند تا بتوانند خوب 
عمل کننــد. اگر فقط بــرای حقوق گرفتن و اهداف پشــت پــرده خود آمده 
 باشند، به درد نظام نمی خورند. نظام ما جای پیشــرفت دارد. اگر حاج حسین 
بود، به مدیران کنونی ما گوشــزد می کــرد که اگر اخالص باشــد، همه چیز 
 حل است. اگر کســی و چیزی غیر از خدا را درنظر داشــته باشند، در کارشان 

می مانند.
6.اگر حاج حسین را ببینم، به او فقط یک کلمه می گویم : »شرمنده ایم!«

رشادی، همرزم شهید خرازی:
حاج حسین اگر بود 

االن کنار سردار سلیمانی می جنگید

ابتدای مصاحبه از خاطرات مشترک می گفت؛ از سفر مشهدی که در 
ذهنش ماندگار شده و آن را با تمام جزئیات به یاد دارد. سردار واعظ نه 
فقط همرزم حاج حسین، بلکه باجناق او هم محسوب می شده است. 
خاطرات زیادی از حاج حسین دارد؛ می گوید خیلی حرف ها هم در 
سینه هست که نمی شود گفت، خیلی دردها که باید به جان خرید 
و حرفی نزد. اواخر مصاحبه وقتی به یاد خاطره ای از حاج حســین 
در سفر مشهد افتاد و تواضع و عشــق فرمانده بی ریای لشکر امام 
حسین)ع( را نسبت به امام رئوفان به یاد آورد، نتوانست احساساتش 
را کنترل کند و مانع از جاری شــدن اشــک هایش شــود. وقتی 

می خواست از درد دل هایش با »حسین« بگوید، بغضش شکست...
سردار واعظ، »حاج حسین« را برایمان این گونه توصیف کرد

سال 65 بود که قرار شد با حاج حسین به سفر مشهد برویم. با توجه به مشغله ها 
و فشار کاری که حاج حسین در جبهه داشت، این سفر را مدام به امروز و فردا 
موکول می کرد؛ تا اینکه باالخره قسمت شد و راهی شدیم. قرار بود این سفر 
ماه عسل ما هم باشد. من و حاج حســین باجناق هم بودیم. همان سال پدر 
حاج حسین به عنوان کارگر نمونه شناخته شده بود و یک پیکان آجری رنگ 
64 و مبلغی حدود 80-90 هزارتومان به او داده بودند. خالصه ما راه افتادیم . 
اول خیابان امام خمینی)ره( بودیم که حسین از من پرسید: این ماشینی که 
سوار آن شده ایم، مال کیه؟ گفتم مال پدرت است. بعد دوباره پرسید پولی که 
قرار است در این ســفر خرج کنیم، از کجا آمده است؟ گفتم حقوقمان است. 
گفت می خواســتم ببینم یک موقع خدای ناکرده از بیت المال سوء استفاده 

نکرده باشــیم. فرمانده لشــکر بود و همه امکانات در اختیارش؛ ولی حاضر 
نبود حتی از ماشین سپاه اســتفاده کند. این را می گویم قابل توجه برخی از 

مسئولین فعلی...
پشیمان نیستیم؛ ولی...

ما برای کســی نرفتیم که حاال پشیمان باشــیم. به فرمان حضرت امام)ره( 
رفتیم. حاال اوضاع را که می بینیم ناراحت می شویم؛ ولی برای اینها نرفتیم که 
پشیمان باشیم. اگر هم کسی هست که پشیمان شده، باید به هدف و حرکت 
اولیه اش شک کند. من افسوس می خورم، افســوس می خورم از اینکه کنار 
بچه هایی بودیم مثل حســین خرازی که وقتی می خواســت 2 عدد نوشابه 
بخورد، ســهم یک نوشــابه اضافه را هم که 2 تومان بود حساب می کرد. این 
بچه ها با این اخالق و ویژگی ها و با این نیت های پاک رفتند و آن وقت حاال... 
پشیمان نیستیم ولی خیلی مســائل را می بینیم که برایمان ناراحت کننده 

است.
خضوع عجیبی داشت

خضوع و خشوعی که حسین داشت، بسیار برایم عجیب بود! من معاون گردان 
بودم و ایشان فرمانده لشکر. در همان سفر مشهدی که با هم رفتیم، تمام مسیر 
من را اذیت کرد! اذیت او به این شکل بود که مدام می خواست در هرکاری از 
من سبقت بگیرد. نمی خواست من لحظه ای احساس کنم نیروی زیردست 
حاج حسین هستم. این تواضع او هم در حد حرف نبود؛ مثال موقع خرید میوه 
اگر می خواست زنبیل میوه را بیاورد و من اجازه نمی دادم، عصبانی می شد که 
چرا اجازه نمی دهم او هم کمک کند. همین روحیه تواضع و خاکی بودن را در 

برخورد با بسیجی ها هم داشت.
عشق حاج احمد به حاج حسین 

یک روز حاج احمد کاظمی به من زنگ زد و گفت بیا گلســتان شهدا، کارت 
دارم. گفت سر خاک حاج حسین است و خواســت من هم به او ملحق شوم. 
وقتی به گلستان شهدا رسیدم، دیدم حاج احمد نیست. با ایشان تماس گرفتم 
که گفت کاری برایش پیش آمده و به پایگاه بدر، کنار گلستان رفته است. وقتی 
به پایگاه رفتم و حاج احمد متوجه شد من رسیده ام، با اینکه در جلسه بود ، آمد 
بیرون و به من گفت: »حســین به گردن همه ما حق دارد. فقط بگو من چکار 
می توانم برای خانواده اش، برای بچه اش انجام بدهم؟« حاج احمد احساس 
عجیبی به حسین داشت و برای همین هم گفته بود اگر شهید شد، او را کنار 
حسین خاک کنند. این احساسات را فرماندهان دیگر هم نسبت به او داشتند. 

همه افتخار می کردند که دوست حسین خرازی هستند. 
اگر حسین زنده بود...

اگر االن حسین زنده بود، نمی دانم با این شرایط می توانست بایستد و کار کند 
یا نه ...شاید می ایستاد و کار می کرد و مجبور بود خیلی دردها را به جان بخرد 
مثل رهبرانقالب که دارند خیلی چیزها را تحمل می کنند و دردهای زیادی به 
جان خریده اند و به خاطر اسالم و انقالب حرفی نمی زنند. حرف می زنند اما 

گاهی اوقات خیلی حرف ها را نمی زنند... 
شفاعتمان کن

اگر حاج حســین را ببینم، تنها چیزی که از او خواهم خواست این است که 
شفاعت ما را بکند...

سردار واعظ، همرزم و از بستگان خانوادگی شهید خرازی:

حسین اگر زنده بود، درد می کشید...

حاج مهدی منصوری، مداح اهل بیت)ع(:

حاج حسین!  از امام حسین )ع( برایمان بگو...

سردار زاهدی، همرزم شهید خرازی:
دعا کن عاقبت به خیر شویم

1.اگر شهید خرازی زنده بود، قطعا جزو آن دسته 
از کســانی بود که می ایســتاد و تا آخرین نفس از 
اسالم و انقالب دفاع می کرد؛ مثل شهید همدانی، 
شهید شوشــتری، قاسم ســلیمانی و حاج احمد 

کاظمی.
این شــناختی کــه ما از حــاج حســین خرازی 
داریم، غیر از این نبود. هرکســی هــم غیر از این 
 بگوید یا غیر از این فکر کند، حســین را نشناخته 

است.
2.اگر حاج حســین را ببینم، به او می گویم: »فقط 
دعاکن عاقبت به خیر شــویم. دعاکــن ثابت قدم 

بمانیم. 
دعا کن در خط امام)ره( و والیت بمانیم؛ مثل همه 

شهدای عزیز.«

اکبرنصر اصفهانی، همرزم شهید:
خوش به حالت که رفتی و ندیدی...

1.االن اگر زنده بود، جزو دســته »خون دل خورها« بود! 
همرزمان حاج حســین که مانده اند، خیلــی چیزها را 

می بینند و کاری از دستشان برنمی آید.
2.اســاس حرکت ما برای حفظ نظام بــود. حفظ نظام 
اتفاق افتاد ولی اینکه مســئوالن در این نظام وظیفه شان 
را درست انجام دادند یا نه، سوالی است که باید در جواب 
آن ساعت ها سخن گفت و تعمق کرد. برخی جاها موفق 

بودیم و در برخی زمینه ها، نه.
3. اگر حاج حســین زنده بود، بزرگ تریــن توصیه او به 
مدیران کنونی، حفظ بیت المــال و مراقبت از آن بود. اگر 
مسئولین ما درک کنند که برای قران به قران بیت المال 

باید جواب پس بدهند، آن وقت خیلی اتفاقات نمی افتد.
4. اگر حاج حسین را ببینم، به او می گویم خوش به حالت 

که رفتی و خیلی چیزها را ندیدی...

به ما گفتند راننده شهید خرازی بوده؛ اما خودش لبخندی 
زد و پشت تلفن گفت: چه کسی گفته؟ من مشاورش بودم! 
گفتیم خب پس به عنوان مشاور، خاطرات زیادی دارید 
البد! بازهم لبخندی زد و گفت: این عناوین مهم نیست. 
من قدیمی ترین دوست و بچه محل حاج حسین بودم. از 
زمان قبل از انقالب تا آخرین روزهای قبل از شهادت، در 
کنارش بودم؛ اما حاال بعضی ها که حتی پایشان به اهواز 
هم نرسیده بود، شــده اند یار غار و همرزم و همسنگر 

حسین خرازی و از خاطرات او می گویند! 
خاطراتش جذاب بود! گاهی یواشکی اشکت درمی آمد و 
تالش می کردی کسی نفهمد و گاهی خنده ات می گرفت. 
وقتی از جنازه های بی دست و سر و پاره های تن بچه های 
این آب و خاک می گفت که جلوی چشمانشان روی زمین 
می افتادند، شرمندگی می ماند و شرمندگی  و اشک برای 
ما... وقتی از شوخی های حاج حسین حرف می زد، از ته 
دل می خندیدیم. دلمان تنگ می شد برای فرمانده ای که 
حتی لیاقت هم نفسی با او را نداشتیم و حاال سهممان تنها 
شنیدن خاطراتش شده است؛ خاطراتی که هرچه بیشتر 

می شنویم، بیشتر پی می بریم که »حسین خرازی« چه 
گوهری بود و از خودمان و خدا می پرســیم : خدایا! این 
آدم ها همین جا نزدیک ما روزگاری در این سرزمین نفس 
می کشیدند. اگر حســین خرازی بنده توست، ما کجای 

کاریم؟!
به عنوان فرمانده لشــکر، چیزی برای خودش نمی خواســت. 
سهمیه حج به او دادند، اما گفت نمی خواهم. گفت سهمیه آزاد 
ثبت نام کن تا برویم. حاضر نبود مثقالی از بیت المال استفاده کند. 
حرف و عملش یکی بود. حسین یک خداترس واقعی بود. تقوای 
الهی پیشه می کرد. وقتی با او راه می رفتم، هیچ ترسی در وجودم 
نبود، آرامش داشــتم؛ حاال سال هاست در حســرت آن آرامش 

روزگار می گذرانم...
اگر حسین االن زنده بود، دق می کرد! ما خیلی صدمه خوردیم؛ 

چیزهایی دیدیم که هیچکس ندید. مقابل چشــمانمان، دل و 
روده رفیقمــان روی زمین ریخت. آن یکی چشــمش از حدقه 
درآمد. یکی دستش پرت می شــد روی زمین و دیگری پاهایش 
قطع می شد. انفجار که می شــد، گوشت های تن دوستانمان به 
صورت ما می خورد و روی زمین پخش می شــد. ما این چیزها 
را دیدیم که حاال خون دل می خوریم. حسین همیشه می گفت 
آزمایش دادن در این دنیا سخت اســت. وقتی گالیه می کردم، 
می گفت صبرداشته باش، همه چیز درست می شود. رشد اسالم 
بها می خواهد؛ ما حاضریم هر بهایی بدهیم، منتی هم برسر کسی 

نداریم...
سنگرش همیشه نزدیک خط مقدم بود. از آن دسته فرماندهانی 
نبود که دور از منطقه خطر، دفتر و دستک و پایگاه داشته باشد. 
می گفت من باید کنار نیروهایم باشــم تا با دیدن فرمانده شان 
روحیه بگیرنــد. هرجایی در جنگ به مشــکل مــی خوردند، 
می گفتند لشکر 14 امام حسین)ع( بیاید حلش کند. حسین فقط 

خدا را درنظر داشت؛ فقط و فقط!
 اگر ببینمش، بــه او می گویم خوب شــد رفتی و ایــن روزها را 

ندیدی ...

علیرضا صادقی، همرزم شهید:

حسین، خسته ام ...

»دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند، در غیر این صورت زماني فرا مي رسد که جنگ تمام مي شود و رزمندگان امروز سه دسته مي شوند: اول: دسته اي که به مخالفت با گذشته خود برمي خیزند و از گذشته خود پشیمان مي شوند. دوم: دسته اي که راه بي تفاوتی را بر مي گزینند و در زندگي مادي غرق 
مي شوند. سوم: دسته اي که به گذشته خود وفادار مي مانند و احساس مسئولیت مي کنند که از شدت مصایب و غصه ها دق خواهند کرد. پس از خداوند بخواهید با رسیدن به شهادت، از عواقب زندگي پس از جنگ در امان بمانید؛ چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار 

دشوار خواهد بود.«  بهانه مصاحبه با همرزمان شهید خرازی، پرسیدن این سوال بود: »اگر حاج حسین زنده بود، جزو کدام دسته می شد؟« عده ای از همرزمانش اعتقاد داشتند خون دل می خورد و عده ای هم گفتند حسین اگر بود، می ماند و ادامه می داد و ایستادگی می کرد. یک جمله اما مشترک بود: »هرچه بود، پشیمان نبود.« 
از همرزمانش پرسیدیم اگر حسین خرازی را ببینید، به او چه می گویید؟ هرکدام پاسخی دادند. یک نفر از دلتنگی هایش گفت و دیگری از گالیه ها و یکی هم التماس دعا داشت.

پرسیدیم اگر حاج حسین امروز بیاید و بخواهد درباره عملکرد مدیران جمهوری اسالمی نظر بدهد، چه می گوید؟  بازهم جواب ها شنیدنی بود. این مرقومه پر است از پاسخ هایی که خواندنش خالی از لطف نیست...

رفیقم کجایی؟…

همرزمان حاج حسین خرازی 
از خاطرات ، دلتنگی ها و گالیه هایشان می گویند؛

سما 
مطیعی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2085    | February  23  , 2017  |  8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2085 |   پنجشنبه 5 اسفند  1395 | 25 جمادی االول 1438

روایت عشق:
جنگ معامله با خداست، خدا خریدار، 

ما فروشنده، سند قرآن، بهاء بهشت.

»دربـــاره حـــاج حســین 
خرازی یک جملــه بگویید.« 
هیچ کس نــه نگفــت. همه 
استقبال کردند. حتی آنهایی که برای اولین بار بود 
نام »زاینده رود« را می شــنیدند.  به اینکه از کدام 
رسانه هستیم، کاری نداشتند. نام » حاج حسین « 
بود که کار ما را پیش می برد. از » حجت االســام 
ســرلک « و » ســردارباقرزاده « بگیریــد تا » حاج 
حسین شــریعتمداری « که با روی باز درخواست 
ما را اجابت کردند و هرکدام در وصف ســرداربزرگ 
 سپاه اسام، چندجمله ای ســخن گفتند. مدیران 

و مسئوالن شهری هم در این زمینه کم نگذاشتند. 
از شهردار خوش اخاق اصفهان تا فرمانده لشکر 14 
امام حسین ) ع ( که به همراه نماینده ولی فقیه در 
 این لشکر، در سیستان و بلوچستان به سر می بردند 
 و با این حال، نام حاج حســین که آمد، قبول کردند 
 تا چندکامــی صحبت کننــد. مدیرکل ارشــاد 
و شهردار ســابق و سرهنگ حســین زاده همیشه 
خوش رو و متین و سایر مسئوالن شهری و استانی 
 همگی وقتی نام حاج حســین خرازی را شنیدند، 
با روی باز از فرمانده بزرگی ســخن گفتند که حتی 
سخن گفتن از او هم جان را جا می دهد و حال همه 

ما را خوب می کند. ماحصل دوروز مصاحبه، این شد 
 که پیش رو دارید. برخی ها را نتوانستیم پیدا کنیم 
و در دســترس نبودند. برخی ها رفتــه اند که فکر 
 کنند و چندخطی برای ما بفرستند یا تماس بگیرند  

و تلفنی بگویند! از همه آنها هم ممنونیم.
محور سواالت این بود:

1- یک جمله درباره حاج حســین خرازی 
بگویید.

 2- اگر حــاج حســین را ببینیــد، به او 
چه  می گویید؟ 

 3- فکر مــی کنید اگر حاج حســین االن 

به جامعه ما برگردد، از عملکرد مدیران نظام 
راضی خواهد بود؟

بازهم پاسخ ها شنیدنی و خواندنی است. بعضی ها 
حرف دل خودشــان را زدند و دروصف حاج حسین 
خرازی ســخن گفتند و از ویژگــی هایش برایمان 
گفتند. برخی جواب هردوســوال را دادند و برخی 
هم به یک ســوال ما پاســخ دادند و بازهم در میان 
تمامی جــواب ها، یک جمله مشــترک بود: »حاج 
 حســین، ســردار اخاص و حافظ بیت المال بود«

کاش مدیران کنونی یاد بگیرند... کاش کمی از روی 
دست خرازی و خرازی ها، مشق کنند تا... بگذریم!

حجت االســام علی ســرلک - عضو هیئت علمی دانشگاه: »حاج 
حســین خرازی« ســنبل مصاحبین و یاران احدی پیامبر خداست که 
برخاف مجروحیت، برای اینکه صف مومنین را آراسته کند، برگشت 
و محکم ایستاد. پس از جنگ احد، ابوســفیان در میانه راه تصمیم 
گرفت برگردد و کار پیامبر را تمام کند. خبر به پیامبر خدا رسید. 
ایشــان به یارانی که رفته بودند، فرمودند برگردید. حتی آنهایی 
که مجروح شــده اند، برگردنــد و این یاران همگی برگشــتند با 
اینکه بسیاری از آنها سخت مجروح شده بودند. قرآن کریم تعبیر 
زیبایی در این باره و با اشــاره به این داســتان دارد. آنجایی که در 
آیه مبارکه 172 ســوره آل عمران می فرماید: » الذین اســتجابوا هلل 
والرسول من بعد ما اصابهم القرح، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم«  
همین بازگشت یاران و ایستادگی آنان، باعث شد تا ابوسفیان پشیمان شود و 
برگردد. من » حاج حسین خرازی « را مصداقی از همین یاران احدی پیامبر می دانم 
و البته از تعبیر زیبای شهید آوینی استفاده می کنم که در وصف رزمندگان جبهه های نبرد حق علیه باطل 

گفت : » اینان اصحاب عاشورایی امام  عشق اند. « حاج حسین هم از صحابه عاشورایی امام عشق بود. 
حاج حسین خرازی عزیز، اگرچه آستینش خالی است ولی دستش پر است.

اگر حاج حسین عزیز را می دیدم، به یاد تشییع پیکرهای پاک شهدای عزیز اصفهان بعد از کربای چهار، این 
ابیات را برایش می خواندم و از او خواهش می کردم حاال که دست تو در عالم غیب باز است، دست مرا بگیر.

همراه با کوچ مکعب های چوبی / من بودم و پرواز مردان جنوبی
در امتداد آن خیابان دیدنی بود / تکرار غم، تکرار گل، تکرار خوبی

ای سروها اینجا در این بن بست مانده است / آلونکی چشم انتظار گردروبی

نژاد - شــهردار  مهدی جمالی 
اصفهان: شــهید خرازی، نمادی 
گویا از آیه شــریفه » اشداء علی 
الکفــار و رحمــاء بینهــم« بود 
و با اعتقاد بــه » اطیعــوا اهلل و 
اطیعــوا الرســول و اولــی االمر 
 منکم« به جهــاد اصغــر و اکبر

عینیت بخشید.

سرهنگ حســین زاده - جانشین فرمانده انتظامی 
 استان: 1- » شــهید حاج حســین خرازی « نمادی 
 از شجاعت، هوشــمندی، ایثار و فداکاری و پاسداری 

از رسالت، نبوت و والیت در ایران اسامی است. 
2- انسان اگر روزی شهدایی مثل خرازی را ببیند، 
 آن قدر محــو در وجود او می شــود کــه احتماال 
نمی تواند حرفی بزند. من اگر ایشان را ببینم، غیر 
از سپاس و تشکر چیزی برای گفتن ندارم. از ایشان 
 تشــکر می کنم که الگوی خوبی برای جوانان این مرز 
و بوم شدند و به ایثار معنایی در حد اعای خود بخشیدند. 

3- فکر می کنم اگر شــهید خرازی اآلن برگردنــد و بخواهند 
عملکرد مدیران این شــهر را نقد کنند، عده ای از مدیران ما را تحســین می کنند که 
در چنین شرایطی ایســتاده اند و کار می کنند و خوب کار می کنند و نسبت به برخی 

مدیران اصفهان هم قطعا گایه های جدی خواهند داشت.

شــریعتمداری- حســین   حــاج 
کیهان:  روزنامه  مدیر مســئول 
1-ریــگ هــای داغ خوزســتان، 
خاطــره پاهــای برهنه شــهید 
خرازی را که روزهای عاشــورا 
 در هنگامــه خــون و آتــش 
 و دود، در آنها گام می گذاشت 
و بی توجــه به آتش دشــمن 
همراه با بــرو بچه های لشــکر 
 امام حسین ) ع ( دســته عزا به راه 
می انداخت، از یاد نمــی برند و هنوز 
هم به پاهای برهنه آن ســردار بزرگ سپاه 

اسام و رشادت های او افتخار می کنند. 
 2- اگــر حاج حســین االن بیایــد و بخواهد دربــاره عملکــرد مدیران 
نظام جمهوری اســامی نظر بدهد، قطعــا عملکرد مدیران را با نقشــه 
 راهی که حضرت امام ) ره ( و رهبرمعظم انقاب ترســیم کردند، مقایسه 
می کند؛ هرجا زاویه داشــت، تاســف مــی خورند و هرجا بــا این خط 

همخوانی داشت، ابراز رضایت می کنند. 
3- فکر می کنم همین قدر کافی اســت. برخی مدیران ما » گاو پیشانی 
سفید « هستند و بیش از این نیازی نیست توضیحی بدهم که درمجموع 

حاج حسین از عملکرد مدیران ما راضی خواهند بود یا نه!

سردار اصغر عرب پور - فرمانده لشکر 1۴ امام حسین 
) ع (: شهید حســین خرازی و امثال ایشــان راه عزت را 
برای مســلمانان جهان و نظام جمهوری اسامی ایران 
بازکردند. راه ایشان، سرآغاز دوران عزت برای مسلمین 
جهــان بــود و در ایــن دوران تمامــی آزادیخواهان و 
مســلمانان جهان از این راه همچنان استفاده می کنند. 
راه حسین خرازی و خرازی ها، راه امام حسین ) ع ( و راه 

عزت و آزادگی بود. او و سایر شهدا، بنیانگذار این راه بودند.

حجت االسام والمسلمین حبیب رضا ارزانی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان: » حاج حسین خرازی «  نماد ایثار، رشادت، 
اخاص و ابرمرد مدیریت بحران بود. اگر ایشان را ببینم، شاید این سوال را از ایشان بپرســم که آیا از عملکرد ما راضی هستند و آن مطلوبی 
 که مدنظرشان بود، محقق شــده است یا نه؟  اینکه ایشــان چه جوابی به این ســوال من بدهند ؟ ... فکر می کنم اگر واقع بینانه نگاه کنیم 
و اگر حاج حسین، همان حاج حسینی باشد که ما شناخته ایم و عوض نشده باشند، خواهند گفت در برخی زمینه ها محقق شده و بعضی 
محقق نشده است. البته ما هم باید نگاه درست و منطقی به تحوالت زمانه داشته باشــیم. به عنوان مثال پوشش جوان های ما با پوشش 
جوان های نسل جنگ فرق کرده، اما اینکه به عنوان مثال دخترجوان یا پسرجوان ما پوشش چندان متناسبی نداشته باشد، معنایش این 
 نیست که مردم سست عقیده شده باشند. آن جامعه آرمانی که ما دنبالش هســتیم و می گوییم هیچ شری نباشد و همه چیز خوب باشد 

و هیچ بدی وجود نداشته باشد که نمی شود و قابل تحقق در جامعه ما نیست و ربطی به گذر زمان ندارد.
 اما از نظر مدیریتی خب قطعا مدیران ما با مدیران زمان جنگ تفاوت عمده ای دارند. شــاید متخصص تر شــده اند، امــا » اخاص « و » روحیه 
جهادی « در مدیران مان کم شده است. ما البته نباید خیلی هم ناامیدانه به اوضاع نگاه کنیم و بگوییم جامعه بد شده یا هیچ چیز مثل قبل نیست. شما 
اآلن ببینید جوان های ما با چه شور و اشتیاقی به سوریه می روند. این جوان ها متعلق به همین دوران هستند و از سیاره دیگری که نیامده اند یا اوج همدلی مردم را اخیرا 
در ماجرای پاسکو دیدید که به عنوان مثال تجار آمدند و بدون چشمداشت سرمایه و مکان خود را در اختیار کسبه پاسکو قرار دادند. قبول دارم شدت و ضعف داشته ایم 

و می شد بهتر از این ها عمل کرد ولی به فرمایش مقام معظم رهبری نباید مدام سیاه نمایی کنیم . 

سردار عبدالرضا آقاخانی - فرمانده انتظامی استان: این ســردار رشید اسام  ویژگی 
 اخاقی منحصر به فردی داشت، او پرورش پیدا کرده مکتب حضرت ابا عبدا... الحسین ) ع ( 

و الگوی وفاداری به ارزش ها و انقاب و حضرت امام ) ره ( و والیت بود. 
 او به عنوان یک فرمانده، معتقد به نظــم و ترتیب در امور و رعایــت انضباط نظامی بود 
و به آموزش های نظامی گردان های خود توجه ویژه ای داشــت. شــهید خرازی دقت 
 زیادی در اجرای دســتورات شــرع مقدس داشــت و معتقد بود عامل تمام پیروزی ها

تاش برای انجام اعمال عبادی و توســل بــه معصومین ) ع ( و کار بــرای رضای خداوند 
 بود. وقتی خاطرات دفاع مقدس را مــرور می کنیم، در همه عملیــات مهم دالورمردی ها 
و رشادت های این سردار بزرگ  مشهود اســت و نمی توان از عملیات های پیروزمندانه شکست 
 حصر آبادان، طریق القدس، فتح المبین، والفجر 8 و ... نام برد بدون اینکه نام شــهید خرازی و لشــکر 
امام حسین ) ع ( را نبریم. حضور او در هر جبهه لرزه بر اندام دشمن بعثی می انداخت. وی نمونه واقعی یک  قهرمان ملی و 
شجاع بود. او در تمام عملیات ها حاضر به عقب نشینی از مواضع خود حتی در سخت ترین شرایط هم نبود؛ مانند عملیات 

خیبر که با انواع ساح های شیمیایی و جنگ افزارهای پیشرفته آن زمان مورد حمله واقع شد ولی قهرمانانه ایستاد.

مرتضی ســقائیان نژاد-
شهردار سابق اصفهان 
شهـــردارفعلی  و 
 قــم: فقــط غبطه 
 مـــــی خـــورم...
30 ســال گذشت...

عقـــب  خیلـــــی 
افتادیم... خیلی... اگر 
حاج حسین اآلن بیاید 
و بخواهد دربــاره عملکرد 
 مدیــران ما نظــر بدهــد، قطعا 
به هیچ وجه رضایت نخواهند داشــت.  خواسته آن ها با 
 چیزی که اآلن وجوددارد، زمین تا آسمان فرق داشت... 

ان شاءا... درست می شود...

رسول زرگرپور-استاندار اصفهان: شهیدان 
اصفهان همانند شــهید خرازی ها، بابایی ها، 
همت هــا، کاظمی ها و ردانــی پورها، نه 
تنها در اصفهان بلکه در کل کشــور از 
چهره های شــاخص و زبانــزد عام و 
خاص هســتند. تعابیــر رهبرمعظم 
انقاب درمورد مردم اصفهان در ابعاد 
مختلــف، تعابیر بلند و بزرگی اســت. 
ایشــان فرمودند: »اصفهان را در آینده 
به شــهید خرازی ها و شــهید ردانی ها 
می شناسند، نه آثار تاریخی آن« که این تعابیر 
نشان دهنده عمق ایثار و شهادت مردم این استان و 
فداکاری های جهادی آنان در دوران دفاع مقدس و سال های 
پس از انقاب است. همچنین وقتی رهبر معظم انقاب می فرمایند: » همین االن هم 
شهدای اصفهان مثل خورشید نورافشانی می کنند« بیانگر نقش عظیم اصفهان در 
دفاع مقدس و اهمیت فرماندهان شهید این استان در مدیریت جنگ است و در این 
بین شهید بزرگوار، حاج حســین خرازی، فرمانده رشید لشکر 14 امام حسین)ع(، 
از زمره شهیدان سرفراز و واالمقامی اســت که همین االن هم همانند خورشید بر 
تارک آسمان میهن اسامی در حال نورافشانی است. از خداوند متعال خواهانم روح 
بلند این شهید سعید را با ارواح طیبه ائمه هدی و صالحین محشور فرماید و ما را از 

ادامه دهندگان راه نورانی شهدا قراردهد.

سردار محمد باقرزاده-مسئول کمیته جستجوی مفقودین 1- شـــهید حاج 
حسـین خــرازی، در کنـــــار مجموعــــه خصلت های برجسته و الهی انسانی 
همچون تقوا، شجاعت و اخاص که داشــت، یکی از فرماندهان برجسته و استاد 

مسلم تاکتیک های نبردهای کاسیک در میدان های نبرد بود.
خــرازی حســین  حــاج  شــهید  ویژگــی  بارزتریــن  نظــرم  بــه   -2 

»شجاعت« بود.
3- اگر شهید حاج حسین خرازی را ببینم، او را در آغوش می گیرم، می بوسمش و 

بعد هم به او می گویم: برایم دعا کن.

حجت االسام احمد سالک - نماینده اصفهان: 1- حاج حسین یکی از سربازان مخلص امام 
 زمان و فدایی حضرت امام و والیت بود. این خلوصی که حاج حســین داشت، عامل پیروزی 
در جبهه های جنگ و نبرد حق علیه باطل بود. شــهید خرازی فرهنگ خلوص و صداقت 
 را در بین جامعه با عمل خود، به نمایش گذاشــت و خاق این اخاق کریمه و دینی بود. 
2- برطبق نص صریح قرآن کریم، شــهدا زنده اند و معنای این آیه این است که این 
 فرهنگی که شهید آفریده، تا همیشــه زنده است و تا اســام زنده است، شهدا هم 

زنده اند.
3- جا دارد یادی هم کنیم از حجت االسام والمسلمین شهید مصطفی ردانی پور که همراه 
با شهید خرازی، مدافع حریم والیت و اســام بودند. مردم اصفهان در برابر شهدا سرتعظیم 
فرود می آورند و یادمان می ماند که این شــهدا حق بزرگی بر گردن مــا دارند و باید هم فرهنگ 
ارزشی آنها را گسترش بدهیم و هم در میدان های نبرد با همان روحیه جهادی و خلوص حرکنت کنیم. 
4- همه مدیران ما نه ولی بعضی از آنها بر اساس ســایق و اهداف خاص سیاسی و اجتماعی خود عمل می کنند. کاش همه 
مدیران ما همان صفا و خلوص و صداقت خرازی ها را داشتند و در سطح جامعه گسترش می دادند. اگر حسین زنده بود، قطعا 

نسبت به عملکرد برخی مدیران ما، اعتراضاتی داشت. 

چهره های لشکری، کشوری، استانی و رسانه ای در وصف حاج حسین خرازی می گویند:

سردار اخالص
مدیران کنونی به حاج حسین اقتدا کنند

سمیه
پارسادوست

آستینش خالی بود ولی دستش پر...

به جهاد اصغر و اکبر عینیت بخشید

خاطره رشادت های سردار بزرگ 
سپاه اسالم از یاد نمی رود

اگر حاج حسین بیاید، نسبت به عملکرد برخی 
مدیران استان گالیه جدی خواهد داشت

خون خرازی، بنیانگذار راه عزت شد

سردار شهید خرازی نمونه واقعی قهرمان ملی است شهید خرازی، » ابرمرد مدیریت بحران « بود

فقط غبطه می خورم

شهید خرازی، همچون خورشیدی بر 
تارک اسمان ایران می درخشد

استاد مسلم تاکتیک های نبردهای کالسیک بود

کاش همه مدیران ما مثل حسین بودند
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فرمانده دلها 

عاشورایی آمد، کربالیی رفت
نزدیک به ســه دهه از شــهادت بزرگ مردی می گذرد که هنوز می توان عطر وجود او را در میان 
رمل ها، البه الی نیزارها و تپه های  دارخوین استشمام کرد. بزرگ مردی  که از مدرسه شبانه نمونه 
به فرماندهی لشکر رســید. آری صحبت از حاج حسین خرازی یکی از اسطوره های این سرزمین 
است که ظهر یکی از غمناک ترین روزها، نزدیک اذان ظهر روز عاشورا در یکی از کوچه پس 
کوچه های  مسجد ســید اصفهان چشم به جهان گشود  و ره چند صد ساله را یک شبه 

پیمود و همچون اربابش حسین )علیه السالم( جام شهادت  را نوشید.
فرارســیدن سی امین سالگرد شهادت حاج حســین خرازی ما را برآن داشت تا 
 میان جوانان شــهر برویم و نظرات آنها  را درباره فرمانده لشــکر امام حسین

 ) علیه السالم(  و دالوری های او جویا شویم.
علی که دانشــجوی حسابداری است  و هشت ســال بعد از شهادت حاج 
حســین خرازی به دنیا آمده، اولین نفری  اســت که با او درباره شهید 
سخن گفتیم. علی که عالقه خاصی به شهدا دارد درباره شهید خرازی 
گفت: زمانی که به همراه کاروان راهیان نور راهی مناطق جنوبی شده 
بودیم دریکی از آن بازدیدها وقتی راوی راجع به رشادت های شهید 
خرازی صحبت می کرد به خودم بالیدم که همشهری چنین فرمانده 

بزرگی هستم و امیدوارم بتوانم راه او را ادامه دهم.
زهرا 32 ساله با ذوق و شوق، پاســخگوی سوال ما شد و گفت: 
شــهید آوینی در  مستند روایت فتح به زیبایی شهید خرازی را 
توصیف می کند که من هنوز این جمله را به یاد دارم که درباره 
او می گفت: آن آســتین خالی که با باد این ســو و آن سو می 
 شود، نشــانه مردانگی است و اینکه تو به  عهدی که با حضرت

 ابوالفضل )ع( بسته ای وفاداری. 
سهیل که دانش آموز سال نهم است گفت اطالعات زیادی درباره 

شهید خرازی ندارد ولی دوست دارد که به سر قبر او برود.
ســمانه که به همراه مادرش برای خرید به بازار آمده درباره این 
سوال گفت: شهید خرازی یکی از فرمانده های مهم جنگ در طول 
هشت ســال دفاع مقدس  بوده که  رشادت های او در بسیاری از 

عملیات های دوران دفاع مقدس فراموش شدنی نیست.
او در ادامه گفت: یکی از اســاتید ما در دانشگاه از همرزمان شهید 
خرازی بود که خاطرات جالبی درباره او برای ما بیان می کرد. اســتاد 
دانشــگاهمان تعریف می کرد: »یکی از رزمنده ها شــناختی از شهید 
خرازی نداشته و زمانی که حاج حســین خاکی و خسته از خط برگشته 
قصد داشته  به قرارگاه برود از یک راننده  تانکر آب خواسته که شیلنگ را 
روی سر او بگیرد تا شسته شود. شهید خرازی با یک دست سرش را می شسته 
که راننده برای شوخی آب را داخل یقه  او می گیرد  و خیسش می کند؛ ولی شهید 

خرازی تنها لبخندی می زند و از کنار او رد می شود.«
رضا که به همراه آرمان برای خرید کتاب به کتابفروشــی آمده بود در پاسخ به این سوال 
گفت: وقتی کســی با لباس خاص و ماشین خاصی باشد و عده ای او را همراهی کنند مشخص 
می شود که  فرد مهمی اســت؛ اما شهید خرازی با دست قطع شده شان شناخته می شوند و این 
مسئله نشانه بزرگی و عظمت ایشان است.رضا ادامه داد: سعی می کنم همراه دوستانم پنجشنبه شب ها 

به گلستان شهدا و سر قبر حاج حسین خرازی بروم.

سمیه 
مصور

فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع 
مقدس گفت: حســین، فرد بســیار 
مبتکر و نوآوری بــود. هیچگاه در 
مشــکل جنگ درنماند و حتی 
در محاصره های شدید راهی 
را پیــدا می کــرد  و محاصره 
را مــی شکســت. قواره هــا 
کالســیک  فاکتورهــای  و 
ارتش هــای دنیــا، قــدرت 
ابتکار و نــوآوری او را محدود 
نمی کرد. اگر مــا بخواهیم امروز 
واقعا در صنعت ایران، در دانشــگاه 
ها در تمام کشــورمان الگــوی ابتکار 
و نــوآوری معرفــی کنیم، نیــاز نداریم یک 
کتابی از مدیر عامل فالن شــرکت ژاپنــی چاپ کنیم. 
اگر بتوانیم برای خود، از حســین الگو بســازیم شما خواهید دید 
که چند مدیر عامل میستو بیشــی را می گذارند داخل جیبشان، 
حسین را باید شناساند. حسین قابل الگو برداری در این 
 جامعه اســت.)جز لبخند چیزی نگفت

 ص 72(

 فرمانده لشکر ۸ نجف اشــرف در دوران دفاع 
مقدس که رابطه صمیمانه و تنگاتنگی 
با شهید خرازی داشــت درباره او 
گفته بود که او جایگاه ویژه ای 
در پیشــگاه  خدا دارد و یکی 
از درهــای بهشــت، قبــر 
 این شــهید بزرگوار است.

 به همین دلیل نیز شهید 
کرده  وصیــت  کاظمــی 
بــود جســدش را در کنار 
حاج حســین دفــن کنند 
و بعد از شــهادت ایشــان نیز 
پیکر  وصیت نامــه اش،  طبــق 
مطهر شــهید کاظمــی در کنار یار 
دیرینه اش آرام گرفــت. ) متن مصاحبه 

سردار سید احمد موسوی درباره شهید خرازی(

وزیر ســپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس 
گفت: یک موقعی کشــورهایی کــه با ما 
دوســت بودند از ما خواستند تعدادی  
از افسرهایشــان را بیاورند  و شــیوه 
جنگ بچه هــای مــا را ببینند. ما 
گفتیم شــیوه خاصی نداریم، اگر 
بخواهیم به شــما بگوییم، لشکر 
عقیدتی هســتیم. اصرار کردند. 
به اهواز رفتیم یــک مقداری توی 
جبهه، همین طوری که داشتیم می 
رفتیم، برخوردیم به شــهید خرازی، 
همدیگر را بغل کردیــم. وقتی من وارد 
ماشین شدم، افسرها پرسیدند این کی بود؟ 
گفتم یکی از فرماندهان ســرداران سپاه ماست. 
اینها ماندنــد. من گفتم که به نظر من این فرد یک دانشــگاه 
نظامی است. همه چیز بلد اســت، اطالعات بلد است، عملیات بلد اســت، شناسایی بلد است، 

توپخانه بلد است، ادوات بلد اســت، گفتند کجا یاد گرفته؟ گفتم: همین جا. چند 
سال بعد که رفته بودم همان کشور، با همان افسر مالقات داشتم، 

گفتند وقتی ما برگشتیم به رهبرمان گفتیم که ما در 
نیروی نظامیان اگر ده تا از این نیروهایی که در سپاه 
اسالم در مقابل عراق هستند داشتیم  وضعمان مثل 
 االن نبود که این جور در مقابل دشمن ذلیل باشیم.

)جز لبخند چیزی نگفت ص 92( 

شهید احمد کاظمیمحسن رضایی  حاج  محسن رفیق دوست 

روایت عشق:
انشااهلل مردم اصفهان بتوانند 

سربازان خوبی برای امام زمان )ع(باشند
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فرمانده دلها  روایت عشق:
ما لشکر امام حسین )ع( هستیم و حسین وار هم باید بجنگیم
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که خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگه داریم 
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