
آموزگاری چون حسین )ع(
طلبه شــهید حســین قاضی زاده 

می گفت: 
اگــر آیندگان پرســیدند که چرا به 

جبهه رفتم و شهید شدم؛ بگویید: 
- من از آموزگاری چون حسین)ع( 
در ســرزمینی چون کربــا و در زمانی  
چون عاشــورا درس عشــق و شهادت و 
آزادمــردی گرفتــه ام و آن معلم به من 
گفــت:» إِنِّْی ل أََرَی الَْمْوَت إَِلّ َســَعاَدًة 

َوالَحیاَة َمَع الّظالِِمیَن إِّل بََرما« )مرگ برای من چیزی جز شهادت و افتخار 
و زندگی با ظالمین جز خواری و ذلت نیست.(

روایت صد ثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده

یک شهید، یک خاطره

زمــان طاغوت خانه مــان نزدیک 
باغ ملــک آباد بود. یــک روز عصر که 
آقای خامنه ای مشــهد بودند و برای 
سخنرانی به مســجد امام حسین)ع( 
رفتند حمیدرضا بــا دوچرخه از خانه 
بیرون زد. من که خبر داشــتم بعد از 
سخنرانی های آقای خامنه ای اتفاقاتی 
رخ می دهد بافاصله به پدرش گفتم: 

»رضا رفت مســجد امام حســین)ع( ممکن اســت بگیرندش و بایی 
سرش بیاورند.«

وقتی آمد متوجه شدم که می لنگد! پایش آسیب دیده بود! با نگرانی 
پرسیدم: »چی شده؟«

گفت: »آقا در حال سخنرانی بود که دستگیرشان کردند و...«
قضیه از این  قرار بود که هنگام فرار پاسبان ها با چوب باتوم رضا را 

زده بودند و پایش شکسته بود!
از ایــن برنامه ها زیاد اتفاق می افتاد. یک بــار هم وقتی بیرون بود، 
پاســبان ها به او گفته بودند: »همین جا بایســتید تا نیم ساعت دیگر 
اســتاندار آقای ولیان بیاید و عبور کند.« امــا رضا مخالفت کرده بود. 

پاسبان ها هم باز او را زده بودند!
 مبارزاتــش تا زمان دانشــگاه ادامه داشــت. تا اینکه ســال آخر 

دانشکده اش انقاب شد.
خاطره ای از شهید حمیدرضا الشریف الحسینی 
راوی: طاهره شعرباف نوروزی، مادر شهید

مریم عرفانیان

مبارزه

قدماولراکهبرداشتیتاآخرمیروی!

 او هــم به اســم، علی بود و هــم به صفت، علی گونه. ســعی می کرد 
فرموده های حضرت علی)علیه الســام( را در زندگی ســاری و جاری کند. 
به عنوان مثال در بعد رعایت ساده زیســتی یادم می آید که در اتاق کارش 
روی زمین می نشست و کارهایش را انجام می داد. احساس کردم شاید معّذب 
باشد. پیش قدم شدم و رفتم یک سری صندلی گرفتم. با دیدن آنها برخاف 
انتظار اولیه ام، علی نه تنها شاد نشد، بلکه ناراحت هم شد. می گفت: »دنیا 
آهسته آهسته آدم را در کام خود فرو می برد. قدم اول را که برداشتی تا آخر 
می روی. لذا باید مواظب همان گام اول باشی.« دختر شهید می گفت: »پدرم 
در هیچ حال از یاد خدا غافل نبود و قـبل از انـجـام هـرکاری وضـو می گرفت 
و می گـفت: کارم را در راه خـدا انـجام می دهم. او هنگام شهادت نیز وضو 
داشت و با پیکری مطّهر به آرزوی خود برای شهادت در راه خدا نایل شد.«

خاطره ای از شهید صیاد شیرازی به روایت همسر و دخترش 
ماهنامه شاهد یاران
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مقاومت در فضای مجازی

وقتیمردمایالم
باعثاعدامفرماندهانبعثیشدند

تارنمای مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس نوشت: در طول نوار 
مرزی ایران و عراق، استان ایام در قلب جبهۀ میانی قرار گرفته است 
و بیشترین طول  مرزی را ) 425 کیلومتر( در غرب کشور با عراق دارد. 
این استان به دلیل داشتن منابع عظیم نفت و گاز و نیز دشت های پهناور 

و حاصلخیز کشاورزی همواره موجب طمع همسایه غربی بوده است.
پس از پیروزی انقاب اسامی، ارتش بعث عراق طی  18 ماه، فعالیت 
ها و اقدامات گسترده ای را در شهرها و نوار مرزی غربی ایران به ویژه 
استان ایام انجام داد تا مقدمات را فراهم کند. در نخستین گام، اداره 
استخبارات عراق با استفاده از ستون پنجم خود، اطاعات لزم را برای 

حمله سراسری جمع آوری کرد.
پس از آن به تحرکات و تجاوزهایی در نوار مرزی دســت زد. این 
اقدامات، اولین جرقه های منازعات مرزی با هدف فراهم کردن زمینه های 
شــروع جنگ گسترده علیه ایران بود. استان ایام تنها استانی بود که 
هم هدف تهاجم زمینی دو ســپاه عراق )سپاهی از رودخانه تلخاب تا 
رودخانه چنگوله و ســپاه دیگر از رودخانه چنگوله تا دهانه فاو( و هم 

هدف تهاجم هوایی پایگاه های کوت و بغداد قرار گرفت. 
بعد از 30 شــبانه روز پاتک سنگین و شدید ارتش متجاوز عراق و 
عدم موفقیت در بازپس گیری مجدد ارتفاعات میمک، صدام حســین 
رئیس جمهــور جنایتکار عــراق، فرمانده عراقی به نــام »محمدجواد 
الخقاجی« که مسئولیت پدافندی 4 ارتفاعات میمک را برعهده داشت 
به همراه 4 تن دیگر از فرماندهان دیگر به جرم از دست دادن ارتفاعات 

میمک را اعدام کرد.

لطفــا خودتان را معرفــی کرده و 
بفرمایید از چه زمانی فعالیت های انقالبی 

خود را شروع کردید؟
محمد براتی فرزند مرحوم حاج رجبعلی 
هستم. متولد سال 1348 در احمدآباد ُدرچه 
از توابع خمینی شهر اصفهان. قبل از انقاب 
و حین انقاب به دلیل محدودیت سنی که 
داشتم خیلی نمی  توانستم در مبارزات انقاب 
شرکت کنم؛ اما به دلیل شوق و اشتیاقی که 
به مبارزات علیه رژیم طاغوت داشتم، نیرویی 
من را به سمت گرفتن اخبار و رصد حوادث 
مربوط به انقاب می کشاند. و گاهی هم بدون 
اطاع خانــواده در راهپیمایی ها و تظاهرات 
شرکت می کردم. شب ها در مسجد بعد از نماز 
مبارزین سیاسی اطاعیه های حضرت امام)ره( 
را می آوردند و به طور مخفی برای تعدادی از 
جوان ها در گوشه ای می خواندند و در این بین 
من هم سعی می کردم در این جلسات شرکت 
کنم. همین حس مبارزه جویی و انتقامی که 
از شاه در ذهنم بود باعث شد که یک مرتبه 
به قصــد دفاع از حضرت امام )ره( و انقاب، 
با تعدادی از طرفداران شاه درگیر شوم. چرا 
که شاه به مردم ظلم می کرد و از طرفی هم 
امام )ره( به عنوان یک ناجی مطرح بود و به 
مردم آگاهی می داد و علیه طاغوت به مبارزه 
دعوت می کرد؛ لذا این مسائل سبب شد که 
من بــه امام )ره( عاقه پیــدا کنم و همین 
عاقه علت حضور من در مبارزات علیه رژیم 
طاغوت بود. اوایل انقاب هم در جلســات و 
فعالیت های مرتبط با بسیج و انقاب شرکت 
می کردم. بعد از انقاب هم حوادث و اتفاقات 
 انقاب را دنبال می کردم. حوادثی مربوط به 
مهدی هاشمی ملعون و شهادت دکتر بهشتی 
را به خاطر دارم و همیشه با دشمنان شهید 
بهشتی بحث می کردم و به عنوان یک سیاسی 
فعــال در حوادث و اتفاقــات حضور فعال و 
چشمگیری داشتم. با شکل گیری گروه های 
جهادی با این عزیزان همراه شدم و همچنان 
در همیــن مســیر قرار دارم و بــه اردوهای 

جهادی می روم. 
چطور شد که وارد جبهه شدید؟

ســال 63 یا 64 بــود و فضای آن موقع 
مدرســه و جامعه و همه ادارات ما، آکنده از 
عطر جبهه و جنگ بود. همه می رفتند و من 
نمی توانستم بروم و خیلی ناراحت بودم و گریه 
می کردم. رفتم ســپاه درچه و گفتم: نام من 
را بنویسید. گفتند: نمی شود. سنت کم است. 
گفتم: اگر ســنم زیاد شود می برید؟ گفتند: 
بله با سن قانونی می شود. 15 سالم بود. تنها 
یک عکاسی در شهر وجود داشت. رفتم آنجا 
و شناسنامه ام را به او دادم و گفتم: امکان دارد 
که سن من را دو سه سال بیشتر کنید. او هم 
یک کپی گرفت و با مهارت زیادی دو سه سال 
تاریخ تولد را تغییر داد. من هم خوشحال شدم 
و با ذوق و ولع رفتم ســپاه. گفتم: شناسنامه 
را نگاه کنید. من به ســن قانونی رسیده ام؛ 
به مــن اجازه بدهید بروم جبهــه. آن برادر 
سپاهی متوجه موضوع شد و به من گفت: در 
اســناد دولتی دست می برید؟! این کار شش 
ماه زندانی دارد و باید بروی زندان. گفتم: از 
زندان که بیایم من را می فرســتید جبهه؟ تا 
این حرف را زدم آن بنده خدا از حالت جدی 
خارج شد و گفت: خب باشد. بیا تو را بفرستم 
پادگان، آنجا آموزش ببین. اما نمی گذارم بروی 

جبهه. گفتم: اشکالی ندارد.
مــن رفتم نجف آبــاد و 45 روز آموزش 
دیدم و وقتی برگشتم، آن برادر از آنجا رفته 
بود. اما ســفارش کرده بود که به من کارت 
پایــان آموزش ندهند. من بــه اتاق اعزام به 
جبهه رفتم و کلی اصرار کردم. گفتند: تو هم 
قدت کوتاه است و هم سنت کم است. وقتی 
باز هم اصرار کردم گفتند: بیا تو را بفرستیم 
کردستان. شــرایط کردستان را می دانستم، 
گفتم: من به کردستان نمی روم، فقط جنوب! 

بالخره با اصرار زیاد من، قبول کرد. 
روزی که قرار بود اعزام شــوم، مادرم در 
حال شســتن لباس بود. گفتم: ننه من دارم 
مــی رم جبهه. گفت: کجــا؟ گفتم: هیچی، 

سروصدا نکن و به کسی نگو. 
برای اینکه کسی متوجه رفتنم نشود، فقط 
لباس زیرم را برداشتم و گذاشتم داخل یک 
دســتمال و به سمت درچه راه فتادم. وقتی 
رســیدم ســاعت 12 بود و قرار بود ساعت 
دو بچه ها را اعزام کنند.از در ســپاه تا محل 
اعزام در اصفهان فقط ذکر می گفتم که من 

را برنگردانند.
وقتی نوبت به شــهر درچه شد اسامی را 
خواندند، رفتم جلو. گفت: آموزش دیده ای؟ 
گفتم: بله. گفت: متولد چه سالی هستی. پاسخ 
دادم. گفت: برو. وقتی این حرف را زد گویا از 

پل صراط عبور کرده ام. 
مــن از خوشــحالی و هیجان تــا اهواز 
نخوابیــدم. وقتی رفتم جبهه هر کس من را 

می دید می گفت: پستونکتو هم آوردی؟!
از خاطرات خوبتان در دوران جبهه 

بگویید.
رفتــن من مصادف با عملیــات فاو بود. 
خاطره من مربوط به همین عملیات اســت. 
دوستی به نام صفرعلی زمانی داشتم که اهل 
روستای چریان در شرق اصفهان بود. او مانند 
خودم انسان آرام و کم حرفی بود؛ لذا خیلی 
بــا هم انس گرفته و مانند دو برادر، خیلی با 
هم صمیمی شــده بودیم. شب عملیات فاو 
بین نخل ها نشســته بودیم و منتظر بودیم 
که رمز عملیات اعام شــود، غواص ها خط 
را بشکنند و گردان ما عملیات را ادامه دهد. 

دوران کودکی او در بحبوحه انقالب سپری شده و به خوبی فعالیت های مخفی 
جوانان را به خاطر دارد. گویا از همان دوران روح انقالبی گری و دفاع از ارزش ها 
در وجودش ریشه دوانده که وقتی زمزمه های حمله دشمن به گوشش می رسد، با 
وجود سن کم و همه موانع، خود را به جبهه ها می رساند و پس از عبور از خطرات 
و اتفاقات فراوان، با 57 ماه سابقه حضور در خط مقدم جهاد و جراحات بسیار، 
راه خدمت به مردم و کشور را در پیش می گیرد. اما او نمی تواند دوستان شهید 
و شــب های عملیات و سنگرهای ملکوتی جبهه را از ذهن و قلبش جدا کند؛ تا 
جایی که این دلبستگی او را به حمایت از فرزند و همسر شهید هدایت می کند 
و بار سنگین این امانت را به دوش می کشد. محمد براتی جانباز 40 درصد دفاع 
مقدس، امروز هم در صف مبارزه و جهاد قرار دارد. او هم اکنون در سنگر علم و 
دانش، آبادانی میهن خدمت می کند. این جانباز گرانقدر میهمان این هفته صفحه 
فرهنگ مقاومت کیهان است و از روزهای پرفراز و نشیب زندگی خود می گوید...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

 روایت جانباز 40 درصد دفاع مقدس 
و استاد دانشگاه امروز از دوران جهاد و مبارزه

 شـهادت را 
لمس کردم

ما در گروهان حضرت زهرا)ســام اهلل علیها( 
بودیم و شــهید تورجی زاده یکی از فرمانده 

گروهان های گردان بود. 
آقای زمانی در کنار من نشســته بود که 
یک مرتبه ســرش را گذاشت روی شانه من 
و گفت: محمد! گفتم: بله. گفت: تو شــهید 
می شوی. من ابتدا فکر کردم شوخی می کند. 
زدم زیر چانه اش و گفتم: نه بابا من کجا شهید 
می شوم. بادمجان بم آفت ندارد. گفت: نه تو 

شهید می شوی. 
کمی شوخی کردم؛ اما وقتی دیدم گریه 
می کند، متوجه شــدم قضیه جدی است. او 
دستش را انداخت دور گردنم و شروع کرد به 
بوسیدن من. گفتم: صفرعلی الن می خواهیم 
برویم عملیات، بگذار کمی استراحت کنیم که 
انرژی داشــته باشیم. دستش را برداشت؛ اما 

همچنان آرام آرام گریه می کرد. 
ما رفتیــم عملیات و چند روزی در خط 
بودیــم. عملیاتــی را در برابرگارد ریاســت 
جمهوری عراق انجام دادیم. شــب قبل یک 
گردان رفته بود که موفق نشــده بودند؛ اما 
ما موفق شــدیم. از دســته 30 نفره، حدود 
شش نفر مانده بود. من و آقای زمانی، آقای 
منعمی و دو ســه نفر دیگر. من دو تا چهار 
پســت دادم. نگهبانــی که تمام شــد آمدم 
داخل ســنگر و آقای زمانی را صدا زدم. یک 
کیســه خواب هم پیدا کــردم و گفتم: یک 
خواب حســابی داشته باشــم. یک ساعتی 
 خوابیدم که دیدم صــدا می زنند که گردان 
یا زهرا)س( بلند شــوند؛ گــردان جایگزین 

رسیده و می خواهیم برویم عقب.
دیدم زمانی نیست، به فرمانده دسته گفتم: 
پس آقای زمانی کجاســت؟ گفت: وقتی من 
داشتم از سنگرهای نگهبانی بازدید می کردم، 
دیدم یک نیم تنه داخل ســنگر افتاده. گویا 
گلوله تانک به ســنگر برخــورد کرده بود و 
از ســینه به بال را برده بود. آن زمان آن قدر 
شهید و مجروح می دیدیم که وقتی این خبر 
را شــنیدم برایمان عادی بود و خیلی راحت 
می گفتیم: صفرعلی هم رفت. اما وقتی به عقب 
برگشــتم یاد صحبتش در شب اول عملیات 
افتادم که گفت تو شــهید می شوی. گویا به 
او الهام شده بود که به شهادت می رسد. الن 
که به سر مزارش می روم می بینم همان طور 
شاداب و خندان ما را نگاه می کند و ما هم در 

این دنیای فانی دست و پا می زنیم. 
در چه عملیات هایی حضور داشتید و 

در کدام عملیات مجروح شدید؟
در عملیات های والفجر هشــت، کربای 

چهار، مرحله اول و آخر کربای پنج. 
چطور جانباز شدید؟

من چند بار مجروح شدم. یک بار تیری به 
پایم اصابت کرد. در فاو هم شــیمیایی شدم. 
یک بار هم در حال کندن ســنگر بودیم که 
یکباره حس کردم یک نفر با چوب محکم به 
کمرم زد، طوری که به زمین افتادم. برگشتم 
و کسی را ندیدم؛ درواقع موج انفجار بود که 
این طور به من برخــورد کرده بود. آن زمان 
جوان بودم و خیلــی متوجه نبودم؛ اما الن 
آثــارش آزارم می دهــد. روز اول کربای 5 
سوار قایق شدیم و از سمت سیل بند خودمان 
به ســمت ســیل بند عراقی ها می رفتیم که 
هواپیمای دشمن آمد و بمب خوشه ای ریخت، 
یکی از بمب ها کنارم خورد و پرده گوشم پاره 
شد. من متوجه موضوع نشدم. دیدم فردی که 
روبروی من نشسته در حال صحبت است و 
لب هایش تکان می خورد؛ اما من صدایش را 
نمی شنوم. به گوشم اشاره کرد. وقتی دستم 
را روی گوشم گذاشتم دیدم پر از خون شده 

است. تازه متوجه درد شدم. 
بعد هم فرماندهان اجازه ندادند در عملیات 
شرکت کنم و من را به عقب فرستادند. مجروح 
هم زیاد بود. پزشک معالج من نوشت: اعزام با 
قطار به اراک. من دیدم یک سری از رزمنده ها 

به خط مقدم می روند. پرونده پزشکی را زیر 
تختم انداختم و سوار اتوبوس شدم و برگشتم 
به خط. در مرحله آخر که عملیات تکمیلی 
کربای پنج بود، دو ســه روز قبل از شهادت 

شهید خرازی، مجروح شدم. 
در جبهه چند بار برایم یقین شــد که از 
دنیا می روم؛ اما این اتفاق نیفتاد. شاید علتش 
این بود که بمانم و این بار سنگین را به عهده 
بگیرم.یکی از این موارد این گونه اتفاق افتاد؛ 
وقتی درگیر شدیم دو تانک عراقی در مقابل 
ما قرار داشــت که بچه ها یکی از تانک ها را 
زدند و دیگری از دســت ما فــرار کرد و به 
جاده شلمچه - بصره رفت و از آنجا شروع به 
شــلیک کرد. من نفر چهارم یا پنجم ستون 
بودم. وقتی منور روشــن می شد، تانک سر 
ستون را به رگبار می بست. من تیرهایی که 
به زمین می خورد را می دیدم. یکی از تیرها 
بــه پایم خورد و یک لحظه پایم رفت جلو و 
به پشت افتادم زمین. دوستانی که کنار من 
بودند فکر کردند که من شــهید شــده ام و 
رفتند. من چفیه ام را از کمرم باز کردم و به 
پایم بستم و از هوش رفتم تا اینکه به کمکم 
آمدنــد و من به هوش آمدم. ما در محاصره 
بودیم. گفتند: کسانی که مجروح شده اند از 
محاصره بیرون بروند. کسانی که سرپا بودند 
می رفتند؛ اما من نمی توانستم راه بروم. اشهدم 
را خواندم. مجروحــی هم بود به نام عباس 
خدمتکار که پاهایش تیر خورده بود. او آمد 
کنار من. هر دو بی حال افتاده بودیم. گاهی 
پاهایمان به هم می خورد و دادمان به آسمان 
می رفت. ســر من روی سینه او بود و گاهی 
از هوش می رفتم و دوباره به هوش می آمدم. 
یــک لحظه دیدم دیگر صدایی از او نمی آید 
و خیلی آرام است. بلند شدم و به چهره اش 
نگاه کردم. دیدم زرد شــده و هیچ حرکتی 
نمی کند. متوجه شدم که به شهادت رسیده 
و من هم تنها شــدم. مجبور شدم از معرکه 
بیــرون بروم. خون زیادی از بدنم رفته بود و 
شمال و جنوب را هم نمی دانستم. از دور سر 
و صدایی شنیدم و با هر زحمتی که بود خودم 
را به آنها رساندم. وقتی دیدم فارسی صحبت 
می کنند خیالم راحت شد. اما چون از طرفی 
عراقی ها می رفتم آنها ابتدا فکر کردند که من 
عراقی هستم و می خواستند من را بزنند که 
دیدند بادگیر به تن دارم، متوجه شــدند که 
خودی هستم. من را گذاشتند روی برانکارد 

و امداد اولیه را انجام دادند و به ســمت یک 
گودال خیلی بزرگ که شــهدا و مجروحین 
داخل آن بودند بردند. داخل گودال جا نبود؛ 
لذا من را گذاشــتند کنار گودال. یک دفعه 
دیدم صدای زنجیر تانک می آید، تا به خودم 
آمدم دیدم دو دست رفت زیر کتفم و من را 
پرت کرد کنار یک شــهید. آن دست خیلی 
لطیف و نــرم و آرام بود؛ هنوز هم وقتی آن 
لحظات را به خاطر می آورم به وجد می آیم. 
بدون اینکه دردی احساس کنم یا این دست 
را لمس کنم، متوجه نیرویش می شدم. سریع 
برگشــتم ببینم چه کسی اســت که دیدم 
پی ام پی رفت روی برانکارد من و برانکارد را 
له کرد. امدادگری که آنجا حضور داشت چراغ 

قوه را ســمت من انداخت و داد زد: آقا کجا 
می روی؟ رفتی روی مجروحین!

این ســوال برای همیشه در ذهنم باقی 
ماند کــه چرا این اتفاقات افتــاد و اگر آنجا 
شهید نشــدم ای کاش اینجا زیر زنجیرهای 

پی ام پی له می شدم.
منظورتان از بار سنگین چیست؟

عقیده من این بوده و هست که با 57 ماه 
سابقه جبهه و 40 درصد جانبازی برای نظام و 
انقاب کاری نکرده ام. با پایان جنگ و حوادثی 
کــه در جبهه برایم اتفاق افتاد گفتم حداقل 
کاری بکنــم که برای خــود عاقبت بخیری 
بگــذارم. فردای قیامت در مقابل دوســتانم 
ســرافکنده نباشم. با خودم گفتم حال که از 
قافله شهدا جامانده ام، روحیه ایثار و شهادت 

در منزلمان باشد.
چرا وقتی صحبت از جنگ می شود 

بیشتر از معنویت آن می گویند؟ 
زمان جنگ هم مزاح و بگو و بخند بود و 
هم معنویت. در سریال مختارنامه در صحنه ای 
نشان می دهد که عده ای سوار بر اسب هستند 
و به ســمت میدان جنــگ می روند، آنها به 
خوبی می دانند که در این راه کشته می شوند؛ 
اما این چه عاملی اســت که آن ها را می برد. 
چنین حالتی برای رزمنده ها در دفاع مقدس 
نیز وجود داشــت. می دانی به طرف میدان 
می روی و ممکن است هر لحظه گلوله، فشنگ 
یــا مین تو را از پــا درآورد. تو با پای خودت 
سمت قتلگاه می روی؛ اما باید دید کدام عامل 
اســت که باعث می شــود تو به راهت ادامه 
 دهی. در واقع معنویت، اخاص، نمازشب ها، 
یکرنگی ها و سبقت گرفتن در کارهای خیر 
اســت که تو را در این مسیر هدایت می کند. 
حضرت آقا فرمودند کــه رزمنده ها لباس و 
پوتین همرزمانشان را تمیز می کردند و این 
چیزی بــود که من به عینه دیدم. رزمنده ها 
در کارهای خیر از هم ســبقت می جستند و 

این رمز موفقیت رزمنده ها بود. 
الگوی شما در زندگی چه کسی بود؟
قبل از ازدواجم شهید تورجی زاده را الگوی 
خودم می دانستم. بعد هم که با خانواده شهید 
سلیمانی آشنا شدم، در برخی رفتارها از ایشان 

الگو گرفتم. 
شــهید تورجی زاده انسانی بود که وقتی 
انســان به او نگاه می کرد، معنوی می شــد. 
عاقه پیدا می کردی که به او نگاه کنی. چهره 

معنوی داشت. علت این امر هم یکرنگی و نماز 
شب و سفرهای مکررش از دارخوین آبادان به 
جمکران بود. سردار مسجدی تعریف می کرد 
که زمانی که شهید تورجی به گردان حضرت 
زهرا ســام اهلل علیها آمــد دیدیم یک چهره 
عرفانی مذهبی اســت. گفتیم چه چیزهایی 
بلدی؟ گفت: مداحی و... . وقتی می خواست 
برود از من یک خواهش کرد، گفت: اجازه بده 
من از بعد از ظهر سه شنبه تا صبح چهارشنبه 

در اختیار خودم باشم. من هم قبول کردم. 
مدتی گذشت و پیگیر شدم ببینم که چه 
کار می کند. دیــدم از دارخوین در نزدیکی 
آبادان، خودش را به جمکران می رساند، نماز 
امــام عصرش را می خواند و شــب به جبهه 

برمی گشــت. او در زمانی این مسافت را طی 
می کرد که ماشین به راحتی پیدا نمی شد.

آقــای دادخــواه از اســاتید دانشــگاه 
امیرالمومنین بود؛ مدتی توفیق داشــتم که 
با ایشــان همراه باشم. ایشان که همکاسی 
شــهید تورجی زاده بود، می گفــت: قبل از 
انقاب و اوایل انقاب، وقتی اول هفته شهید 
تورجی زاده را در مدرسه می دیدیم، هنوز در 

حال و هوای دعای ندبه بود.
یــک چهره عرفانــی - علمی داشــت. 
مداحی هــای او هنوز هم انســان را متحول 
می کنــد. لذا شــخصیت او برایــم جذابیت 
داشت. اینکه چطور می شــود انسان به این 
مرحله برسد. من او را الگوی خودم قرار دادم 
و معمول هم سر کاس ایشان را به دانشجویان 

معرفی می کنم.

االن مشغول به چه کاری هستید؟
در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه 
امیرالمومنیــن)ع( ســپاه هســتم و دروس 
سیاسی تدریس می کنم؛ البته در اواخر دوران 
خدمتم قرار دارم. همچنین سخنران سیاسی 
هســتم و روایتگری دفاع مقدس هم یکی از 
عاقه مندی های بنده است و به آن مشغولم.

بهترین حالت برای رزمندگان قبل از عملیات 
اســت. من وقتی درس دفاع مقدس را تدریس 
می کنم می گویم وقت ازدواجتان چه حالی دارید 
و چقدر خوشــحال هســتید که به آرزوهایتان 
می رسید، این احســاس را چندین برابر کنید؛ 
چنین حالتی برای رزمنده ها اتفاق می افتاد؛ گویا 
دارند به شهادت و آرزوهایشان می رسند. اصا 
قابل وصف نبود. وقتی وارد عملیات می شوید تیر 
و ترکش و گلوله و جنگ است؛ اما انگیزه ای الهی 

باعث می شود اینها را نبینی.
رزمنده هــا خیلی با هم رفیق و صمیمی 
هستند. گلوله و فشــنگ و آهن و پوست و 
استخوان با هم سازگاری ندارد. اما آن یکرنگی 
و خلوص باعث می شد که رزمنده ها به خوبی 
خودشان را نشان دهند. در کربای پنج و در 
فاو رزمنده ها در بدترین شرایط می ماندند. تا 
اینکه فشنگشــان تمام شود یا اسیر و شهید 
شوند. بدترین زمان برای رزمنده زمانی است 
کــه از عملیات به پایگاه محل اســتراحت و 
آمــوزش برمی گــردد. در آن لحظات جای 
خالی همرزمــان و دوســتانت را می بینی. 
اینجا دیگر اگر انسان خودش را کنترل نکند 
چه بســا اتفاقاتی می افتد. و من می دیدم که 
رزمنده و دوست و همکارم چطور مجروح و 
شهید و اسیر می شــود. بعد جای خالی اش 
را در مقــر می دیدم. تــا در صحنه درگیری 
حضور داشتیم مسئله ای نبود، چون ممکن 
بود لحظه ای بعد نوبت خودمان فرا برسد؛ اما 
وقتی برمی گشتیم نبود دوستانمان برایمان 
سخت و سنگین بود. لذا سریع رزمندگان را 
به مرخصی می فرستادند. وقتی برمی گشتیم، 

با نیروهای جدید فضا تغییر می کرد.

آیا دلتان برای چنین فضاهایی تنگ 
شده است؟

خیلی زیاد. تقریبا از ســال 85 به عنوان 
راوی ثابت شــلمچه خدمت می کنم. قبل از 
آن با کاروان ها به مناطق مختلفی می رفتیم. 
امــا عاقه خاصی به شــلمچه دارم. شــاید 
به خاطر رشادت ها باشــد. شاید بتوانیم کل 
دفاع مقدس را در شلمچه خاصه کنیم. در 
هر صورت هر زمان که فرصتی داشته باشم 
و کاس و درس و دانشگاه نباشد خودم را به 
شلمچه می رسانم. در طول سال هم یکی دوبار 
می روم. آن فضا و دلتنگی ها و معنویت ها من 
را به آنجا می کشــاند. آنجا ظاهرا غیر از گرد 
و خــاک و مین، چیزی نیســت؛ اما در آنجا 

احساس آرامش دارم. 
همیشــه می گویم خدایا من را عاشــق 
اینجا کرده ای، یــا من را بیاور اینجا یا جانم 

را همین جا بگیر. 
ادامه  از جنگ تحصیالت تان را  بعد 
دادید؟ در چه رشته ای تحصیل کردید؟

بعد از جنگ رفتم کردســتان. دوستان 
می گفتند: یک روزنه ای از شهادت آنجا هست. 
جای خدمت و کار هم زیاد بود. بیشتر کارمان 
آنجا مهندسی بود. من در تیپ 53، مهندسی 

رزمی بودم. 
وقتی ســال 70 از کردستان به اصفهان 
برگشــتم درســم را ادامه دادم. دیپلم را در 
مدرســه ایثارگان گرفتم و بعد هم در کنکور 
شرکت کردم. در دانشگاه شهید محاتی قم 
و یکی از دانشــگاه های اصفهان قبول شدم. 
در نهایت شــهید محاتی را انتخاب کردم. 
لیسانس را در قم گرفتم. فوق لیسانس را در 
شهرضا گرفتم. برای دکتری هم اقدام کردم 
و برای مصاحبه دعوت شدم. در رشته ادیان 
و مذاهب دانشــگاه قم هم قبول شدم؛ اما با 
توجه به شرایط جسمی و یک سری مشکات 

نتوانستم درسم را ادامه بدهم.
را  روحیه شــهدا  می توانیم  چطور 

داشته باشیم؟  
برخی هــا را می بینم که چهــره خود را 
شــبیه به شهدا می کنند. من به این دوستان 
می گویم که ظاهر مهم نیســت، باید ببینیم 
شهدا در عمل چکار می کردند و ما هم همان 
کارهــا را انجام دهیم. خلــوص و یکرنگی و 
در خفــا به دیگران کمک کــردن، اردوهای 
جهادی و...  اینها همان کارهایی بود که شهدا 
انجام می دادند. وقتی برای اردوهای جهادی 
می رویم، برخی از دوستان آنجا ما را معرفی 

می کنند که فانی در دانشگاه تدریس می کند. 
مردم می بینند که همان کسی که در روز با 
بیل و فرغون کار می کند، شب ها هم سخنرانی 
می کند و مســائل نظام و انقاب را می گویم. 
این خیلی اثرگذار است. این سادگی، شجاعت، 
نترســی و پرکاری، حتی اگر هم بیان نشود، 
دیگران می بینند و تاثیر می گذارد. وقتی افراد 
روســتا و محل، رفتار یک رزمنده و جانباز و 
دانشگاهی را ببینند که این طور کار می کند 
آن تبلیغات منفی به خودی خود اثرش را از 

دست می دهد. 
و نکته آخر...؟

مــن معمول ســر کاس زیاد از شــهدا 
می گویم. یک بار خاطره شهید افشار را برای 
دانشــجوها گفتم. گفتم: او را الگوی خودتان 

قرار دهید.
پس از مدتی پیامکــی برایم آمد با این 
مضمون که اســتاد نائب الزیاره شما در کنار 

مزار شهید افشار هستم. 
مدتی بعد در نمازخانه دانشگاه دانشجویی 
جلو آمد و گفت: آن کســی که آن پیام را از 
کنار مزار شهید افشــار داد من بودم. گفت: 
وقتی که شــما ســر کاس بحث شــهدا را 
 مطرح کردید من با این نیت رفتم گلســتان 

شهدا. 
ابتدای گلستان شهدا که رسیدم دیدم این 
تعداد مزار خیلی زیاد است و نمی توانم شهید 
افشار را پیدا کنم؛ اگر خودش بخواهد می روم 
و اگر هم نخواهد که هیچ. وقتی این مطلب به 
ذهنم آمد، حس کردم نیرویی من را به سمتی 
می برد. همین طور که داشتم می رفتم، خودم 

را کنار مزار شهید افشار دیدم.
آن دانشــجو خیلی به وجد آمده بود و با 
حالت خاصی این جریان را تعریف می کرد. من 
به همه عزیزان می گویم که اگر ما بخواهیم 
کاری را بــا اخاص انجام دهیم مســلما اثر 
خودش را هم می گــذارد. این برادر عزیز ما 
با اخاص از شهید خواسته بود و شهید هم 

کمکش کرده بود.


