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در رثاي نخستين سالگرد شهادت محمد زلقي 
جانباز شيميايي که در رمضان شهيد مدافع حرم شد

  احمد محمدتبريزي
در روز تشييع پيکر شهيد زلقي همه کارشان 
را نيمه تمام گذاش��تند تا خودشان را براي 
وداع با قهرمان شهرشان برسانند. يک دزفول 
بود و يک حاج محمد. به خاطر فعاليت هاي 
فرهنگ��ي مداومش، ب��راي خاطراتي که از 
جنگ داش��ت و براي تير و ترکش هايي که 
بر تنش نشسته بود و به خاطر مردانگي اش 
همه او را مي شناختند. ولوله اي در شهر به 
پا شده بود. در ميان شلوغي، خلباني خود را 
از دل جمعيت به پيکر شهيد رساند. ماژيکي 
از جيبش بيرون درآورد و نوشت: »شهيدم! 
تو بيشتر از من اوج گرفتي.« جمله را کسي 
نوش��ت که معناي اوج گرفت��ن را به خوبي 
مي دانست. معني پرواز؛ او مي دانست شهيد 
فرات��ر از زمين  همچون پرنده اي س��بکبال 

نظاره گر زمينيان است. 
با اينکه شانه هايش هنوز از زخم هاي جنگ 
تحميلي خاکي و خراشيده است، باز هم آرام 
و قرار ندارد. زماني در گردان عمار تيپ پياده 
حضرت مهدي)عج( مقابل دشمن متجاوز 
بعثي جنگي��ده بود و تجربي��ات گرانبهايي 
از آن روزها داش��ت. با آن خاطرات زندگي 
مي کرد. رفاقت هاي داخل جبهه ها برايش 
حال و هواي ديگري داش��ت. ياد دوس��تان 
شهيدش،  چشمانش را  تر مي کرد و در خلوت 
خود به آنها فکر مي کرد که رفته اند و به آنها 

که مانده اند. 
همسر ش��هيد تعريف مي کند که از دوران 

دفاع مقدس زخم هاي ديگري هم به يادگار 
برايش مان��ده بود و همه روزه با مش��کالت 
عديده ناش��ي از مجروحيت ه��اي جنگي 
دس��ت و پنجه ن��رم مي کرد. اکثر ش��ب ها 
خواب راحتي نداشت، هم از شدت خستگي 
پاهايش که برايش طاقت فرس��ا ش��ده بود، 
ه��م از صدايي ک��ه مثل زنگ در گوش��ش 
مي پيچيد، ش��ب هايي هم بود که از شدت 
خارش درخواست مي کرد کف پايش با برس 

خارانده شود. 
مردان جنگ ب��ه آس��اني  آرام نمي گيرند و 
دلشان دريايي خروشان و مواج است که آنها 
را به هر سوي هدايت مي کند. شهيد زلقي 
براي مردم دزفول با فعاليت هاي فرهنگي اش 

ش��ناخته مي ش��ود. مردي که براي تأمين 
اوقات فراغت جوانان ش��هر تمام تالشش را 
مي کرد. اعتقاد داش��ت از ظرفيت مساجد 
براي پر ک��ردن اوقات فراغ��ت جوانان بايد 
استفاده شود و براي آنها کالس هاي تربيتي، 

معرفتي و ورزشي برگزار کنند. 
چهره اش باصالبت ؛ تن مجروحش اگر خسته 
مي شد،  هيچ گاه خنده از لبانش نمي افتاد. 
همه حاج محمد را با لبخندي نقش بس��ته 
بر صورتش به ياد مي آورند. حتي زماني که 
درد ترکش هاي به جا مانده از زمان جنگ، 
تمام جانش را ف��را مي گرفت يا هنگامي که 
ش��يميايي اش عود مي کرد، لبخند مي زند. 
به اين دنياي فاني ب��ا تمام درد و رنج هايش 
مي خنديد و مي دانست رستگاري را بايد در 

جاي ديگري جست وجو کند. 
جنگ در سوريه که شروع شد، آرام و قرارش 
رفت. دوباره خاطرات جنگ برايش زنده شد. 
ياد تجاوز دش��منان و اذيت و آزار شيعيان 
افتاد. ياد بي حرمتي به اس��الم و اعتقادات 
افتاد. طاقت ني��اورد. طاقت ه��ر چيزي را 
داش��ت جز بي احترامي ب��ه اهل بيت)ع(. با 
وجود اص��رار خانواده، مبني ب��ر ماندن، اما 
راهي مي شود.  در سوريه فرماندهي گردان 
علي اکبر)ع( را بر عهده مي گيرد و نيروهاي 
تيپ فاطميون هم کنارش حضور داشتند. 
با کوله باري تجربه از دفاع مقدس آمده بود 
و بايد اين تجربيات را ب��ه جوان ترها انتقال 
مي داد. دوباره حال و ه��واي جبهه برايش 

زنده شد. ياد رفقاي قديم و صفاي سنگرها 
افتاد. دلش پر کش��يد براي آن روزها، براي 

دوستان شهيدش و براي شهادت. 
روز ش��هادت با عجل��ه وس��ايلش را جمع 
مي کند. فرمان��ده اش از او مي پرس��د: چرا 
اينقدر عجله داري؟ چيزي نمي گويد. زمان 
توزيع صبحان��ه به همرزمان��ش مي  گويد: 
صبحانه ام را زير درخت اناري که با دس��ت 
نش��ان مي داده بيندازيد. وقت��ي دليلش را 
مي پرسند، مي گويد: چون خوابش را ديده ام. 
همرزمان تعريف مي کنند که از چند روز قبل 
حال و هواي حاج محمد تغيي��ر کرده بود. 
وسايلش را به عقب فرستاده بود و مي گفت 

ديگر به عقب برنمي گردم. 
ب��ا هم��ه خداحافظ��ي مي کند، رويش��ان 
را مي  بوس��د و راه مي افت��د. مي خواس��ت 
براي معاينه چش��مانش به ش��هر برود که 
تک تيراندازه��اي تکفيري ماشين ش��ان را 
مورد حمله قرار مي دهند. گلوله اي شليک 
مي شود و به پيش��اني حاج محمد برخورد 
مي کند. پ��س از آن خمپ��اره اي مي زنند و 
ماشين آتش مي گيرد. شهيد محمد زلقي در 
جريان اين درگيري در روز ۱۳ خرداد سال 
۱۳95 در راه اسالم به شهادت مي رسد و به 

جمع ياران شهيدش مي پيوندد. 
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88498481ارتباط با ما

ش�هيد زلقي براي م�ردم دزفول با 
فعاليت هاي فرهنگي اش ش�ناخته 
مي ش�ود.  اعتقاد داشت از ظرفيت 
مس�اجد ب�راي پ�ر ک�ردن اوقات 
فراغت جوانان بايد اس�تفاده شود 
و ب�راي آنه�ا کالس ه�اي تربيتي، 
معرفت�ي و ورزش�ي برگ�زار کنند

 عليرضا محمدي
شنيدن نام ش�هيد حاج کاظم نجفي رستگار 
س�ؤاالت زيادي را در پي دارد. آنهايي که در 
حوزه دفاع مقدس دس�تي بر آتش دارند، به 
حتم ماجراي اختالف حاج کاظم با فرماندهي 
س�پاه و کناره گيري اش از فرماندهي تيپ 10 
سيدالشهدا)ع( را شنيده اند. اين ماجرا آنقدر 
مش�هور اس�ت که خيلي از ما حاجي را با آن 
مي شناسيم. در صورتي که همه اين ماجراها 
در يک س�ال پاياني عمر ش�هيد رقم خورده 
است. او در هنگام ش�هادت هشت روز مانده 
بود 25 س�اله ش�ود، پدر دختري 45 روزه و 
همسر زن جواني بود که عشق در زندگي شان 
حرف اول و آخر را م�ي زد. به تازگي که کتاب 
»رستگاري در جزيره« به قلم محمدعلي آقا 
ميرزايي در نمايش�گاه کتاب تهران رونمايي 
شد، فرصت را غنيمت شمرديم تا در گفت وگو 
با اين نويس�نده   که 20 کت�اب در حوزه دفاع 
مقدس دارد، بيشتر از احوال حاج کاظم بدانيم. 

شهيد رستگار شخصيت خاصي در جنگ 
است. چطور ش�د که تصميم گرفتيد به 

زندگي اين شهيد بپردازيد؟
من خودم سال ها در حوزه دفاع مقدس خبرنگار 
بودم. مي دانس��تم که حاج کاظم بنا به داليلي از 
فرماندهي يک تيپ خط ش��کن کنار رفته و بعد 
به عنوان يک بسيجي ساده ش��هيد شده است. 
همين اخالصي که در وجود شهيد رستگار بود، 
عالقه مندم مي کرد از او بيشتر بدانم. از قضا سال 
90 از طرف بنياد ش��هيد استان تهران پيشنهاد 
نوش��تن زندگينامه اين ش��هيد به من داده شد. 

ياعلي گفتم و راهي هفت ساله شروع شد. 
يعني هفت سال طول کشيد که اين کار 
منتشر بش�ود. به نظر مي رسد با تعداد 
زي�ادي از همرزم�ان ش�هيد گفت وگو 

کرده ايد؟
اين کتاب 4۳4 صفحه اي ي��ک راوي داناي کل 
دارد اما اي��ن داناي کل حرف هايش مس��تند به 
روايت هاي 26نفري است که طي چهار سال با آنها 
مصاحبه و گفت وگو کرده ام. سال 90 که پيشنهاد 
کار را گرفتم اول به سراغ محدثه نجفي رستگار 
دختر شهيد رفتم. ايشان موقع شهادت پدر 45 
روزه بود. با اين وجود اطالعات خوبي از زندگي و 
جهاد پدرش داشت؛  ليستي از همرزمان شهيد 
رستگار را در اختيارم گذاشت. تا سال 94 با مادر 
و برادر و همس��ر و دختر و تعدادي از همرزمان 
ش��هيد مصاحبه هايي انجام دادم. يک سال هم 
صرف تنظيم و نگارش کتاب شد. با رفع اشکاالت 
کار، نهايتاً ارديبهشت امسال در نمايشگاه کتاب 

رونمايي شد. 
کتاب شما تمامي مقاطع زندگي شهيد 
رستگار را ش�امل مي ش�ود اما به حتم 
خيل�ي از خوانن�دگان صفح�ه ايثار و 
مقاوم�ت دوس�ت دارن�د از ماج�راي 

کناره گيري حاج کاظم بيشتر بدانند. 
تمامي اي��ن اتفاق ه��ا در يک س��ال پاياني عمر 
ش��هيد رس��تگار رقم مي خورد. اواخر فروردين 
يا اوايل ارديبهش��ت 6۳ انتقادهايي که ش��هيد 
رستگار و تعدادي از کادر فرماندهي تيپ نسبت 
به فرماندهي جنگ داش��تند، علني مي ش��ود. 
تازه عملي��ات خيبر به اتمام رس��يده بود و تيپ 
سيدالش��هدا)ع( مثل خيلي از لشکرهاي حاضر 
در اين عمليات شهداي بسياري داده بود. يک جو 
احساسي در بين رزمندگان موج مي زد. حاجي 
و شهيد حس��ن بهمني و ش��هيد ناصر شيري و 
افرادي چون منصور کوچک محسني )که کوچک 
محسني از راويان اين بخش است( معتقد بودند 

که در اداره جنگ اشتباهاتي وجود دارد. مثاًل در 
آموزش نيروها يا بيان استراتژي کلي جنگ بايد 
تجديدنظر بشود. اينها طرحي 60 و ۱5 صفحه اي 
آماده مي کنند و به برخي از نمايند گان مجلس و 
چهره هاي سياسي ارائه مي دهند. آقاي کوچک 
محس��ني با حس��ن نيت مي گويد که اشتباه ما 
همين بود. به جاي ارائه طرح هايمان به فرماندهي 
س��پاه، آن را به سياس��ي ها داديم. يک عده هم 
مطامع خودشان را در نظر گرفتند و اختالف هاي 
ناجور بروز يافت. عاقبت هم که کار به کناره گيري 

حاج کاظم انجاميد. 
اصل اين طرح 60 صفح�ه اي االن وجود 
دارد؟ اگر مي ش�ود بخش هايي از آن را 

بگوييد. 
اصل اين طرح به دست بنده نرس��يد ولي آقاي 
کوچک محسني س��رفصل هاي آن را يادداشت 
کرده بود و برايمان خواند. اينجا را کوچک محسني 
روايت مي کند که شهيد حسن بهمني مي گفت: 
»استراتژي را از س��رگيجه نجات دهيد. بيچاره 
استراتژي که در مملکت ما گير افتاد و آنقدر بال سر 
اين کلمه آوردند که مفهوم واقعي خود را فراموش 
کرده است.« در اين جزوه بحث مي کند استراتژي 
ما نامشخص است. يعني مش��خص نيست چه 
مي خواهيم بکنيم. در جن��گ آموزش يک اصل 
اساسي است. فرمانده گردان مي خواهد به خط 
مقدم برود حداقل بايد هوا و زمين را بشناس��د. 
تا راه را گم کرد چپ و راس��تش را بشناسد. بايد 
قطب نما بلد باشد. مي شود گفت ما آموزش بسيار 
ويراني داريم. ش��ش ماهي که عمليات نمي شد 
بچه ها بيکار بودند. اواخر کاظم رستگار و حسن 
بهمني که ديدند هيچ کاري ندارند، حسن بهمني 
ساکش را بس��ت رفت پادگان امام حسين)ع(، 
هيچ سمتي هم نداش��ت، از ارتش کتاب و جزوه 
مي گرفت و براي بچه هاي سپاه جزوه مي نوشت. 
براي کل جنگ و اس��تراتژي آن پيشنهادهايي 
داشتند. تيتروار مي خوانم: اول جمع آوري تمامي 
نيروهاي مجرب جهت پايان دادن به جنگ. اين 
ممکن نيس��ت مگر با مجموعه اي مدير و مدبر 
با ع��دم گرايش به گروه هاي سياس��ي، متعهد و 
متخصص در امر جنگ.  دوم مش��خص ش��دن 
اس��تراتژي جنگ از سوي ش��وراي عالي دفاع. 
مي گفتند )رستگار و بهمني و...( امام اگر چارچوب 
مشخص کرده نظرشان اين بوده که شوراي عالي 
دفاع بايد اس��تراتژي جنگ را براي اينها که تابع 
نظامي هستند مثل سپاه و ارتش مشخص کند. 
سوم امکان استفاده از فکرها و تدبيرهاي گمنام 
و پراکنده و طرد ش��ده. برنامه ريزي دراز مدت و 

کوتاه مدت در جنگ. چهارم راه اندازي جنگ هاي 
نامنظم خصوصاً در شمالغرب. پنجم کادر سازي و 
بازسازي سپاه و به کارگيري تمامي نيروهاي سپاه 
در سازمان هاي رزمي. ششم تقويت آموزش در 
سطح بسيار باال و استفاده از نيروهاي باکيفيت 
براي آموزش��گاه ها و انتقال تجارب به طور دائم 
اين آموزش��گاه ها و برنامه ريزي براي استفاده از 
نيروهاي بسيج در جايگاه هاي خودشان. هفتم 
ديپلماسي را در خدمت جنگ دانستن، نه جنگ را 
در خدمت ديپلماسي دانستن چون مسئله اصلي 
جنگ و اهداف جنگيدن مقدس است و همه چيز 
بايد در خدمت جنگ باش��د... به همين ترتيب 

طرح هاي ديگري ارائه داده بودند. 
تا اينجا که خواندي�د اين طرح ها حرف 
ب�دي نبودند. ظاه�راً حض�رت امام هم 
فرموده بودند بايد اي�ن طرح ها تعقيب 

شود. 
بله، طرح هاي خوبي بودند. اتفاقاً خود آقاي محسن 
رضايي بعد از رجعت پيکر شهيد رستگار سخنراني 

جالبي مي کند و مي گويد: سه دسته فرمانده کنار 
ما بودند. يک عده که فقط ما را تأييد مي کردند و به 
به مي گفتند. يک عده ايراد مي گرفتند اما کمکي 
نمي کردند و کن��اره مي گرفتند اما يک دس��ته 
سوم دلس��وزانه ايراد مي گرفتند و پاي حرفشان 
مي ايستادند. من اينها را آزادگان جنگ مي دانم و 
شهيد رستگار سيدآزادگان جنگ بود اما همانطور 
که عرض کردم به قول آقاي کوچک محس��ني 
اشتباه آنها اين بود که طرحشان را به سياسيون 
انتقال مي دهند. مثالً کار به دفتر قائم مقام رهبري 
هم کشيده ش��ده بود. يک عده مثل اکبر گنجي 
هم از آب گل آل��ود ماهي مي گيرند. کار به جايي 
مي رسد که همين ها درخواس��ت عزل محسن 
رضايي و برخي از فرماندهان سپاه مثل شمخاني 
و رفيق دوس��ت را مطرح مي کنند. در حالي که 
هدف حاج کاظم و همرزمانش کناره گيري اينها 
نبود. مي خواستند اش��کاالت برطرف بشود. در 
اوج جنگ برکناري فرماندهان سپاه جبهه ها را 
به خطر مي انداخت. لذا حضرت امام طي نامه اي 
که در اختيار شهيد محالتي قرار مي گيرد و ايشان 
قرائتش مي کن��د، مي فرمايند از اي��ن به بعد هر 
حرفي گفته بشود از حلقوم دشمنان خارج شده 
است. ضمن اينکه امام مي خواهند طرح هاي ارائه 
شده تعقيب بشوند. منتها يک شورايي در سپاه 
تشکيل مي ش��ود که از رأس نبود. خود محسن 
رضايي گفته است که من اين ش��ورا را تشکيل 
ندادم. اين شورا محکمه اي غيررسمي در پادگان 
وليعصر)عج( تشکيل مي دهد و برخي از نيروهاي 
تيپ سيدالشهدا)ع( مثل فرماندهان گردان و... را 
محاکمه مي کند و از آنه��ا مي خواهد توبه کنند! 
پيغام و پسغام به حاج کاظم و همرزمانش فرستاده 
مي شود که محترمانه کناره گيري کنيد. اينطور 

حاجي از فرماندهي تيپ کنار مي رود. 

نمي خواس�تم خيل�ي روي اي�ن قضيه 
اختالف ه�ا زوم کني�م، اما ب�ه هر حال 
خواننده سؤال هايي دارد، قضيه مشهور 

صبحگاه پادگان وليعصر)عج( چه بود؟
مصطفي رحيمي يکي از شاهدان آن روز به خوبي 
چينش صبحگاه پادگان وليعصر را برايمان روايت 
کرده است. اينکه مي گويند فالني به فالن فرمانده 
چک زد يا تعدي و جسارتي کرد همه اش کذب 
اس��ت. آقاي رحيمي تعريف مي کند که محسن 
رضايي بع��د از عمليات بزرگ طب��ق معمول در 
پادگان وليعصر حاضر مي شد و گزارشي از روند 
کلي کار در صبح��گاه ارائه م��ي داد. آن روز هم 
داش��ت همين کار را مي کرد که ناگهان ش��هيد 
رس��تگار اعتراض مي کند و بحث نشنيده شدن 
حرف هايش��ان در عمليات خيبر يا س��اير موارد 
را گوش��زد مي کند. بعد جو به هم مي ريزد و هر 
کسي حرفي مي زند. محسن رضايي مي خواهد 
با تويوت��اي فرماندهي برود که جل��وي خيابان 
منتهي به  دژباني راهش را سد مي کنند. بيشتر 
از نيم ساعت هم همانجا نگهش مي دارند. در اين 
گير و دار يک نفر با پا ضربه اي پرت مي کند که به 
دست آقا محسن مي خورد. قبل از آن روز شهيد 
رس��تگار و همرزمانش موض��وع اختالفات را به 
سياسيون گفته بودند اما در سپاه علني نشده بود 

که متأسفانه به شکل بدي علني مي شود. 
به عنوان نويسنده کتاب کدام بخش ها 

بيشتر شما را تحت تأثير قرار داد؟
شهيد رستگار يک آدم عاطفي و خانواده دوست 
بود. همسرشان خيلي کم سن و سال بودند که با 
ايشان ازدواج مي کند و بر اثر آشنايي با حاج کاظم 
متحول مي شود. رابطه عاشقانه اي بين اين زوج 
بود. من خودم اين بخش ها را بيشتر دوست دارم. 
شهيد رستگار دخترش را خيلي دوست داشت. 
بار آخر به مادر خانمش گفته بود اين دختر کي 
بزرگ مي شود که به موهايش گل سر ببندم. گويا 
مي دانس��ت که روزهاي آخرش است. کمي بعد 
شهيد مهدي باکري از ش��هيد رستگار و شهيد 
بهمني و شهيد شيري مي خواهد که به لشکر۳۱ 
عاشورا بروند. آنها به عنوان يک نيروي عادي وارد 
اين لشکر مي شوند و هر سه نفرشان با اصابت يک 
گلوله توپ روز 25 اسفند ۱۳6۳ در عمليات بدر و 

منطقه جفير به شهادت مي رسند. 
به نظر ش�ما چ�را نس�ل ج�وان بايد از 
شهيدي چون حاج کاظم رستگار بيشتر 

بداند؟
اگر شخصيت هاي اساطيري و تاريخي براي نسل 
حاضر جذابيت دارد، زندگي سرداران و رزمندگان 
جنگ هم مملو از جذابيت است. جوان هايي که 
در سنين کم مسئوليت هاي سنگيني عهده دار 
مي شدند و حماسه خلق مي کردند. خود شهيد 
رستگار موقع شهادت 25 سال داشت. دو سال 
قبلش در فتح خرمشهر به عنوان فرمانده گردان 
ميثم گل کاش��ته بود. ايش��ان در منطقه خّين 
با گردان��ش مقاومت مي کند تا ش��يريني فتح 
خرمشهر در کام مردم تلخ نشود. به گفته احمد 
کوچکي از همرزمانش، حاجي تا آخرين لحظات 
عمرش دلواپس شهداي مفقود شده در نهر خين 
بود. حاج کاظم يک نيروي مخلص و شجاع بود 
که حتي با وجود کنار گذاش��ته شدن از سمت 
فرماندهي حاضر مي شود به عنوان يک بسيجي 
به جبهه برود. همين کار او در اثبات اخالصش 
کافي اس��ت. وقتي امام مي گويد ديگر موضوع 
اختالف��ات را پيگيري نکنيد، ايش��ان کمتر در 
جمع حاضر مي ش��د تا مبادا حرفي پيش بيايد 
و خالف نظ��ر امام صحبت هايي مطرح بش��ود. 
حاجي يک جوان واليتمدار بود که تا آخر پاي 

اعتقاداتش ايستاد. 

گفت وگوي »جوان« با نويسنده کتاب تازه منتشر شده »رستگاري در جزيره«

فرمانده وقتي شهيد شد يک بسيجي ساده بود

کار ب�ه دفت�ر قائم مق�ام رهب�ري هم 
کش�يده ش�ده بود. ي�ک ع�ده مثل 
اکبر گنجي ه�م از آب گل آلود ماهي 
مي گيرن�د. کار به جايي مي رس�د که 
همين ه�ا درخواس�ت عزل محس�ن 
رضايي و برخ�ي از فرماندهان س�پاه 
مثل شمخاني و رفيق دوست را مطرح 
مي کنند. در حالي که هدف حاج کاظم 
و همرزمانش کناره گي�ري اينها نبود. 
مي خواستند اشکاالت برطرف بشود
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