
7| روزنامه جوان |  شماره 5601 چهارش��نبه 8 اس��فند 1397 | 21 جمادي الثاني 1440 |

88498481ارتباط با ما

 احمد محمدتبريزي
شهيد حس�ين خرازي يكي از محبوب ترين 
و بااس�تعدادترين فرماندهان لشكر در تاريخ 
دفاع مقدس است. مي گفتند نيروهاي لشكر14 
امام حسين)ع( حاضر بودند جانشان را براي 
فرمانده ش�ان بدهند. يك مرد صاف و ساده و 
خاكي كه مهرباني و ايمان از صورتش مي باريد 
و با فرمان�ده ديگري از دي�ار اصفهان بهترين 
لشكرهاي رزمي سپاه پاس�داران را تشكيل 
دادند. ش�هيد حس�ين خرازي و شهيد احمد 
كاظمي نقش مهمي در پيشبرد جنگ داشتند 
و لشكرهايشان در مقاطع حساسي از جنگ 
نقش آفريني ه�اي زي�ادي كردند. ص�دام كه 
از س�ال ها پي�ش از عمليات كرب�اي5 براي 
ش�هادت خرازي جايزه تعيين كرده بود، در 8 
اس�فند 1365 و در جريان عمليات كرباي5 
ب�ه خواس�ته اش رس�يد و فرمانده رش�يد و 
دلير لشكر 14 امام حس�ين)ع( را به شهادت 
رساند. محسن رخصت طلب از زمان عمليات 
فتح المبين راوي ش�هيد خرازي شد و پس از 
آن در چندين عمليات ديگر در كنار ايش�ان 
روايتگ�ر حوادث جن�گ ب�ود. رخصت طلب 
در گفت وگو با »ج�وان« با تأكيد بر اس�تعداد 
و هوش ب�االي ش�هيد خ�رازي از نقش مهم 
و تأثيرگذارش�ان در رون�د جن�گ مي گويد. 

ش�ما در كدام مقطع جنگ راوي شهيد 
حسين خرازي شديد؟

من در عمليات فتح المبين در سال 1361 راوي 
قرارگاه فتح بودم كه شهيد خرازي، شهيد كاظمي 
و مرتضي قرباني فرمانده��ان تيپ هاي تابعه اين 
قرارگاه بودند. من از اين عمليات با شهيد خرازي 

آشنا شدم. 
دليل انتخاب ش�ما براي ب�ودن در كنار 

شهيد خرازي چه عاملي بود؟
در زمان جنگ چند قرارگاه ك��ه ذيل هر قرارگاه 
چند تيپ و لشكر بود، اداره صحنه جنگ را بر عهده 
داشتند. من راوي جنگ بودم و به دليل همين كار 
در قرارگاه حاضر مي شديم و اين حضورمان منتج 
به همكاري با فرماندهان مي شد. راوي گري ما به 
اين صورت بود كه وقتي وارد منطقه مي ش��ديم 
تا پايان عمليات به ص��ورت دائم در كنار فرمانده 
بوديم. ما بايد خودمان را با همه كارهاي فرمانده 
هماهنگ مي كرديم تا ثبت و ضبط حوادث به طور 
كامل صورت گيرد. به نوعي براي هر عملياتي در 
يك زندگي چند ماهه به ط��ور دائم با فرمانده در 
ارتباط بوديم. حضور راوي ها در كنار فرماندهان از 
عمليات فتح المبين به صورت گسترده شروع شد 

و ادامه پيدا كرد. 
ش�ما پس از ديدار و آش�نايي با شهيد 

خرازي، ايشان را چطور انساني ديديد؟
يك رزمنده مذهبي كه با قرآن آش��نايي زيادي 
داش��ت. مقداري هم درس طلبگ��ي خوانده بود 
و توانايي ه��اي نظام��ي باالي��ي داش��ت.يكي از 
ويژگي هاي اصلي ايش��ان اين بود كه به راحتي 
زيربار هر حرف يا طرحي نمي رفت. حاال اين حرف 
مي خواس��ت از طرف فرماندهان باالدس��تي اش 
باشد يا شخص ديگري. شهيد كاظمي هم چنين 
روحيه اي داش��ت. مي گفتند تا خودمان بررسي 
نكنيم و به نتيجه نرس��يم انج��ام نمي دهيم. در 
كار نظامي اين رفتار محاس��ن و معايبي داش��ت 
كه محاسنش خيلي بيشتر از معايبش بود. البته 
همين اخالق به يك فرهنگ در سپاه  تبديل شد. 
در سپاه تبعيت محض و چش��م بسته نداشتيم. 
فرماندهان موضوع را بررسي مي كردند و اگر شدني 

نبود انجام نمي دادند. 
ش�هيد خ�رازي ارتب�اط خوبي با ش�ما 

داش�تند يا مثل برخ�ي فرماندهان در 
دادن اطاعات و اخبار سختگير بودند؟

آن زمان دو مش��كل در رابطه با راوي گري وجود 
داش��ت. يكي اينكه كارمان نو و ناش��ناخته  بود 
و همه فرمانده��ان مانده بودند اي��ن راويان چه 
كساني هستند كه مي آيند و كنار ما مي نشينند 
تمام حرف ه��ا و كارهاي ما را ضب��ط مي كنند و 
مي نويسند؟! اين براي فرماندهان كمي غيرعادي 
بود. فرمانده كل سپاه حضور راويان را به فرماندهان 
ابالغ كرده بود ولي تا بخواهد جا بيفتد كمي زمان 
مي برد. نكت��ه دوم اينكه تع��دادي از فرماندهان 
مثل شهيد خرازي و ش��هيد كاظمي براي كار با 
راوي ها خيلي سفت و سختگير بودند. اتفاقاً من 
با اين دو ش��هيد خيلي رفيق و صميمي ش��دم و 
همين رفاقت سبب مي شد تا اين عزيزان مرا بهتر 
جهت راوي گري بپذيرند. هر دو ش��هيد از لحاظ 
ويژگي هاي نظامي و روش هاي فرماندهي خيلي 
شبيه هم بودند و از طرف ديگر سازمان رزم سپاه 
تازه شكل گرفته بود و طوري نبود كه از قبل ساز 
و كاري را تعريف كرده باشند و اينكه بخواهند در 
دانشكده اي درس خوانده باشند. طوري نبود كه 
بخواهن��د فرمانده تربيت كنند و سيس��تم كادر 
و امكانات به فرماندهان بدهن��د. اصاًل اينطوري 
نبود و فقط ارتش با سابقه چندين ساله اش چنين 

سازوكاري داشت. 
سازمان رزم سپاه به چه شكل كارش را 

شروع كرد؟
سازمان رزم سپاه به اين صورت شكل گرفته بود 
كه هر جمع محدودي كه دورهم جمع شده بودند 
و در جبهه مي ماندند و اگر آدم شجاع و فهميده اي 
در ميانش��ان بود او مح��ور و خودبه خود فرمانده 
مي ش��د. مثاًل احمد كاظمي در ايس��تگاه هفت 
آبادان، مرتضي قرباني س��مت خرمش��هر و بعد 
ايستگاه هفت آبادان،  ش��هيد خرازي و مصطفي 
رداني پور در دارخوين و تعدادي ديگر مثل عزيز 
جعفري و غالمپور سمت سوسنگرد و عده ديگري 
در جبهه اهواز،  ش��وش و پل نادري سرپل ذهاب 
مستقر ش��دند. اينها رفته رفته دوستي هايشان 
شكل گرفت و بعد در همان مناطق ماندگار شدند. 

در منطقه جنگی از جانشان مايه مي گذاشتند و 
كار مي كردند. به مرور مس��ئول دسته و مسئول 
محور يك منطقه شدند. البته به دليل اينكه ارتش 
استعداد كامل براي پوشش تمام مناطق جنگي را 
نداشت نيروهاي مردمي كه وارد شدند خودشان 
مسئول منطقه و مس��ئول عده ديگري شدند و 
فرمانده آن محور و منطقه شدند و اين ادامه پيدا 
كرد و بعد فرمانده گردان،  تيپ و قرارگاه ش��دند. 
سازمان رزم سپاه به اين شكل از نفراتي كه مسئول 
يك محور بودند شكل گرفت و به مرور رشد كردند 

و فرمانده لشكر شدند. 
حضور ش�هيد خرازي چقدر به تشكيل 
اين سازمان رزم و لشكر امام حسين)ع( 

كمك كرد؟
شهيد خرازي ُحسنش اين بود كه قبل از انقالب 
سربازي اش را گذرانده بود و با اصول نظامي آشنايي 
داشت. در دوران خدمت هم يك سرباز صفر نبود 
و در حد يك افسر دانش و اطالعات داشت. پس 
از پيروزي انقالب غائله كردستان كه پيش آمد با 
دوستان خود به كردس��تان رفت و در آزادسازي 
ش��هرها و مبارزه با ضدانقالب فعالي��ت  كرد و به 
همين شكل حسين خرازي فرمانده 40 نفر  شد. 
تجربي��ات نظامي دوران خدمت ش��هيد خرازي 

خيلي به كمكش  آمد. ش��هيد خرازي شجاعت و 
فهم نظامي بااليي داشت و زماني كه گروه ضربت 
با مس��ئوليت ش��هيد خرازي و رحيم صفوي در 
كردستان ش��كل گرفت ديگر خيلي جدي روي 
دور فرماندهي  افتاد و كار كرد. ش��هيد خرازي در 
گروه ضربت عملكرد خيلي خوبي داشت تا اينكه 
جنگ شروع  شد. با ش��روع جنگ شهيد خرازي، 
رداني پور، زاهدي، ابوشهاب، صبوري و نيروهايي 
كه با هم در گروه ضربت بودن��د گفتند جنگ با 
عراق خيلي مهم تر اس��ت و عراق پيشروي كرده 
و تا آستانه شهرهاي ما آمده اس��ت. اين 50، 60 
نفر تصميم  گرفتند از كردستان به جنوب بروند. 
در اهواز در گلف آقا رحيم به عنوان فرمانده  ماند 
و شهيد خرازي و دوستانش به دارخوين  رفتند. 
جبهه اي كه هيچ نيرويي از ايران جلوي عراقي ها 
نبود. آنجا يك جبهه تشكيل دادند و فرمانده اش 
شهيد خرازي بود. يعني هسته  اوليه لشكر 14 امام 
حسين)ع( اينجا شكل  گرفت. بچه هاي اصفهان در 
جنگ از يك شجاعت و استعداد خاصي برخوردار 
بودند. اين دو ويژگي در اصفهاني ها باعث شده بود 
تا كارايي ش��ان خيلي باال برود. ژنشان عالي بود و 
خيلي سفت و س��خت مي جنگيدند. جبهه هاي 
ديگر تقريب��اً حالت پدافندي داش��تند و جلوي 
عراقي ها ايس��تاده بودند اما بيشترين تحرك در 
جبهه دارخوين بود. البته اهواز و سوس��نگرد به 
دليل شدت حمالت دشمن هم پرتحرك بود ولي 
جبهه شهيد خرازي و همرزمانش طوري بود كه 
دشمن امكان پيشروي به سمت اهواز را نداشت. 
عراق از كارون عبور كرده بود تا آبادان را محاصره 
كند. وقتي عراقي ها از كارون عبور كردند و جاده 
اهواز- خرمشهر را گرفتند سمت راستشان آبادان 
و سمت چپشان اهواز بود. عراقي ها مي خواستند از 
سمت راست به سوي آبادان بروند. اين رزمندگان 
جبهه دارخوين را س��مت چ��پ عراقي ها ايجاد 
كردند. اگر هوش نظامي نداش��تند مي توانستند 
فقط جلوي عراقي ها خط تشكيل دهند ولي اين 
جبهه را به يك جبهه فعال تبديل كردند و آنقدر 
فعاليتش��ان زياد بود كه اولي��ن عمليات آفندي 

محدود سپاه در اين جبهه به نام عمليات فرماندهي 
كل قوا انجام ش��د. ش��هيد باقري، آقا رحيم و  آقا 
رشيد از گلف و اين رزمندگان از اصفهان در محور 
دارخوين اين عمليات را انجام دادند. اين نيروها 
مي خواستند عراق خيلي آرامش نداشته باشد تا 
به آبادان فش��ار نياورد. اين حركت جرقه اي را در 
ذهن همه زد كه ما مي توانيم حتي با دو تيربار و 
چند خمپاره عمليات كنيم. خبر موفقيت عمليات 
فرماندهي كل قوا در تمام جبهه پيچيد كه تعدادي 
نيرو با حداقل امكانات عمليات كردند و چند برابر 
امكاناتشان از عراقي ها غنيمت گرفتند كه اين كار 
موجب ش��د روحيه رزمندگان باال برود. همين 

غنيمت ها باعث تقويت اين جبهه شد. 
اين غنايم در عمليات هاي بعدي به نوعي 
سنگ بناي لش�كر امام حس�ين)ع( را 

گذاشت؟
در گام بعدي عملي��ات ثامن االئمه انجام و دوباره 
غنايم بيشتري گرفته شد. همين غنايم بنيان تيپ 
امام حسين)ع( را گذاشت. محور و فرمانده تمام 
اين كارها شهيد خرازي بود. امكانات و غنايم را در 
دارخوين سازماندهي و برنامه ريزي  كردند، نيروها 
را آموزش  دادند، تعميرگاه هاي سبك و سنگين 
راه  انداختند و در بس��ياري از مس��ائل مديريتي 
و نظام��ي نمره 20 گرفتن��د. من در بس��ياري از 
يگان ها چرخيده ام ولي كمتر يگاني به اين وسعت، 
سرعت و استعداد كار مي كرد. نيروهاي لشكر امام 
حسين)ع( خيلي مبتكر، خالق و خودجوش كار 
مي كردند. از اصفهان همه انواع تخصص ها را آورده 
بودند تا نيازهاي جبهه شان را تأمين كنند. به مرور 
تيپ امام حسين)ع( ش��كل  گرفت و در عمليات 
طريق القدس عمل كرد و دوباره غنايمي به دست 
آورد كه از اس��تعداد تيپ هم بيش��تر بود. شهيد 
خرازي و شهيد كاظمي روند كارشان اينگونه بود 
كه مي گفتند غنايمي كه به دست آورده ايم را براي 
خودمان بايد نگه داريم و در لشكر استفاده كنيم. 
به همين دليل براي مشخص نشدن ميزان غنايم  
در استفاده از راوي سختگير بودند. مي خواستند 
با امكانات خوبي كه دستشان است در عمليات ها 
موفق ظاهر شوند. لشكر امام حسين)ع( و نجف 
اشرف تا پايان جنگ از قوي ترين يگان هاي سپاه 
پاسداران بودند كه صدام براي سر فرماندهانش 
جايزه تعيين ك��رده بود. ارتش بعث بيش��ترين 
ضربه ها را از اين دو يگان خ��ورد. در هر عمليات 

ضربه سختي به ارتش عراق وارد مي كردند. 
پس از همان اولين روزهاي جنگ حضور 
ش�هيد خرازي كام�ًا مفيد و به س�ود 

جبهه ها بود؟
ايشان روحيه اعتقادي و واليي بااليي داشت و از 
نظر نظامي باهوش و فهيم ب��ود. با يك مثال اين 
هوش و استعداد را بهتر مي توان توضيح داد. شهيد 
حسن باقري به عنوان خبرنگار به جبهه مي آيد 
و پس از مدتي به خاطر عالقه و اس��تعدادي كه 
داشت تصميم مي گيرد از خبرنگاري فاصله بگيرد 
و وارد فضاي نظامي شود. در جبهه سؤاالت زيادي 
درباره وضعيت طرف مقاب��ل و وضعيت زمين و 
منطقه پيش مي آيد، برخي خيلي راحت از كنار 
سؤاالت عبور مي كنند ولي برخي درگير مي شوند 
و دنبال جواب مي روند. ش��هيد باقري مي فهمد 
كليد عمليات نظامي، اطالعات نظامي از دشمن 
و جغرافياي منطقه است. مي ايستد تا اين موضوع 
را بفهمد و اين اس��تعدادي به نام حسن باقري را 
معرفي مي كند. شهيد باقري در زمان حضورش در 
جنگ باالترين اطالعات را از ارتش عراق داشت. 
در جلسه با بني صدر وقتي نوبت به گزارش شهيد 
باقري مي رس��د همه فرمانده��ان از اطالعاتش 
تعجب مي كنند كه چطور يك جوان 25 س��اله 
آنقدر مسلط صحبت مي كند. حسين خرازي هم 

بررسي نقش فرماندهي شهيد حسين خرازي در دفاع مقدس در گفت وگوي »جوان« با محسن رخصت طلب، راوي فرمانده لشكر 14 امام حسين)ع(

خروجی فرماندهي  حاج حسین تربیت نیروهای خالق و مبتکر بود

يك�ي از مش�كات در رابط�ه ب�ا 
راوي گري اي�ن بود كه كارم�ان نو و 
ناشناخته  بود و همه فرماندهان مانده 
بودند اين راويان چه كساني هستند 
كه مي آين�د و كنار ما مي نش�ينند 
تم�ام حرف ها و كارهاي م�ا را ضبط 
مي كنن�د و مي نويس�ند؟! اين براي 
فرمانده�ان كم�ي غيرع�ادي بود
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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به همين شكل به اطالعات، عمليات و پشتيباني 
توجه ويژه اي داشت و به واسطه همين توجه لشكر 
امام حسين)ع( تأسيس مي شود. سال 1364 در 
عمليات فاو من راوي ايش��ان بودم. شهيد خرازي 
چند روز قبل از شروع عملياتي از لشكر بازديد كرد. 
با اطالعاتي كه من بعدها از همه تيپ و لشكرها به 
دس��ت آوردم هيچ تيپ و لش��كري را با اين نظم، 
 اقتدار،  مديريت و توان نديدم. تعميرگاه بزرگ تانك 
و نفربر و خودروهاي ترابري و مهندسي داشتند. 
مجموعه اي درست كرده بودند كه همه نيازهاي 
جبهه را دربر مي گرفت. مثاًل آش��پزخانه اي تميز 
و مجهز داش��تند كه براي عمليات ها سه نوع غذا 
درست مي كرد. غذاي درجه يك را با ظروف يك 
بار مصرف و بسته بندي شده و تميز به خط مقدم 
مي رساندند. غذاي درجه دو را يك گام عقب تر و 
غذاي درجه سه را به عقبه كه فشار رزمي كمتري 
داشت، مي دادند. شهيد خرازي و شهيد كاظمي 
هر دو اعتقاد داشتند وقتي يگان ها جايشان را در 

خط مستقر مي كنند، اول بايد نيروهاي پشتيباني 
براي احداث سنگرها، دستشويي ها و  آبخوري ها 
اعزام شوند بعد نيروهاي رزمنده را راهي مي كردند. 
رزمنده وقتي به خط مي رفت امكانات اوليه برايش 
مهيا بود. همين باعث مي ش��د روحيه رزمي نيرو 

متفاوت شود. 
در شهرك دارخوين يك استخر تميز و شيك و يك 
حمام نمره و عمومي با 150 دوش ساخته بودند. 
من با مشاهده كاشي كاري و نظافت و مديريت آن 
تعجب كردم. حتي كارگاه موزاييك سازي هم ايجاد 
كرده بودند تا جاهايي كه نياز بود را موزاييك كنند. 
اين كارگاه را نيروهاي مردمي از اصفهان تشكيل 
داده بودند. شهيد خرازي نفر اول در ايجاد، مديريت 

و توسعه و گسترش اين نظم و امكانات بود. 
به همين دليل ما هر ج�ا عمليات بزرگي 
مي بينيم نيروهاي لشكر 14 امام حسين 

حضور پررنگ و درخشاني دارند؟
حاج قاسم سليماني كه فرمانده تيپ 41 ثاراهلل)ع( 
بود مي گويد الگويش حاج احمد و شهيد خرازي 
بوده اند. شهيد مهدي باكري هم خروجي  لشكر 8 
نجف اشرف و احمد كاظمي است. آن اوايل كه هنوز 
تيپ و لشكرها تأسيس نشده بود شهيد باكري به 
تيپ نجف اشرف آمد و كنار حاج احمد قرار گرفت. 
به دليل روحيه باال، استعداد و از خودگذشتگي اش 
به عنوان كادر اصلي كنار شهيد كاظمي قرار داشت 
و بعد آقاي رضايي يك تيپ به ايشان داد. توسعه 
سازمان رزم سپاه به همين شكل بود. آقاي رضايي 

افراد اليق را شناسايي مي كرد و به آنها مسئوليت 
مي داد. آقايان زاهدي، شوكت پور،كريم نصر و خيلي 
فرماندهان ديگر خروجي لش��كر امام حسين)ع( 

بودند. 
ش�هيد خرازي ارتب�اط خيل�ي خوب و 

نزديكي با شهيد كاظمي داشتند؟
مثل ب��رادران دوقلو بودند. به دلي��ل ويژگي هاي 
اخالقي،  رفتاري و شجاعتش��ان شبيه هم بودند. 
هر دو خيلي دوست داشتند كنار هم عمل كنند 
و اگر هدفي به آنها داده مي شد كنار هم به خوبي 
كار مي كردند. اين براي فرمانده خيلي مهم است 
كه خيالش از يگان كناري خود راحت باشد. شهيد 
خرازي مي دانست حاج احمد كنارش هست و هيچ 
وقت جناحش را خالي نمي گذارد. شهيد خرازي و 
شهيد كاظمي مثل دو دست در كنار هم بودند و 
كارايي شان كنار يكديگر خيلي باال مي رفت. مزار 
هر دو شهيد هم امروز كنار هم است. با رفتن شهيد 
خرازي حاج احمد خيلي ناراحت بود. حاج احمد به 
دوستانش وصيت كرده بود كنار مزار شهيد خرازي 
دفن شود. آقا رشيد مي گويد وقتي حسين را دفن 
كرديم، حاج احمد كنار مزار شهيد خرازي را نشان 
داد و گفت اينجا محل دفن من است، دقيقاً بعد از 
سال ها كنار مزار شهيد خرازي خالي بود و شهيد 
كاظمي را همان جا دفن كردند. آقا رشيد مي گويد 
من باالي سر مزار بودم و مي خواستم حاج احمد را 
در خاك بگذارم ديدم آن پايي��ن روزنه اي به مزار 
ش��هيد خرازي وجود دارد و اين دو رفيق تا ابد در 

كنار هم جاودانه شدند. 
ارتباط ش�هيد خرازي با نيروهاي تحت 

امرش به چه شكل بود؟
يك ارتباط عاطفي، اعتق��ادي و صميمانه ميان 
نيروها و فرماندهانشان در تمام تيپ و لشكرهاي 

سپاه در طول جنگ وجود داشت. اول لطف خدا 
و تأثي��رات معنوي در ايجاد اي��ن معنويت خيلي 
نقش داشت. بعد رفتار فرماندهان نقش مهم را ايفا 
مي كرد. فرماندهان ما با وجود مسئوليت فرماندهي 
هم سطح رزمندگان زندگي مي كردند. يك رزمنده 
كسي را به عنوان باالدستي نمي ديد بلكه فرمانده 
را مثل خودش كنار دس��تش مي ديد. در منطقه 
فرماندهان را جلوتر از خودشان مي ديدند. شهيد 
خرازي در ارتباط با نيروهايش چند موضوع خيلي 
برايش مهم ب��ود. اول به آم��وزش نيروها خيلي 
اهميت مي داد. دوم ب��ه كادر رزمي مي گفت بايد 
بداند مي خواهد چه كار كند. همه فرمانده گردان ها 
و گروهان ها و دس��ته را به منطقه مي فرس��تاد تا 
شناس��ايي كنند و زمين و موقعيت جغرافيايي را 
ببينند و بشناسند. عنصر سوم نظم بود و به شدت 

روي نظم تأكيد و دقت داشت.  
پس از شهادتش�ان نبودش�ان در جبهه 

احساس مي شد؟
ش��هيد خرازي در عمليات خيبر مجروح شد و 
يك دستش را از دس��ت داد و چند سال بعد در 
عمليات كربالي5 ش��هيد شد. شهادتش تأثير 
زيادي روي لش��كر امام حسين گذاشت. لشكر 
با وجود حاج حس��ين صالبت و قدرت زيادي 
داشت و با شهادت فرمانده اش دچار افت روحي 
و رواني شد. البته آدم هايي بودند كه لشكر را سرپا 
نگه دارند و پس از گذش��ت مدتي لشكر دوباره 

صالبتش را پيدا كرد. 

با رفتن ش�هيد خ�رازي ح�اج احمد 
خيل�ي ناراح�ت ب�ود. ح�اج احمد به 
دوستانش وصيت كرده بود كنار مزار 
ش�هيد خرازي دفن ش�ود. آقا رشيد 
مي گويد وقتي حسين را دفن كرديم، 
حاج احمد كن�ار مزار ش�هيد خرازي 
را نش�ان داد و گفت اينج�ا محل دفن 
من اس�ت، دقيقًا بعد از س�ال ها كنار 
مزار ش�هيد خرازي خالي بود و شهيد 
كاظم�ي را همان ج�ا دف�ن كردن�د
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