
نگاه

تابستان داغ جنگ با نفت بشكه اي 8 دالر

نگاهي به كتاب »مثل نسيم«  زندگي شهيد مدافع حرم سيداحسان حاجي حتم لو 

آرزوي سيد قبل از تولد فرزندش برآورده شد

  عليرضا محمدي
با آغاز فصل گرما در تيرماه 1365نفت در 
بازارهاي جهاني با اف�ت قيمت كم نظيري 
روبه رو ش�د. اين موضوع براي ايران كه از 
چند سال قبل وارد جنگ تحميلي با عراق 
شده بود، ناخوش�ايند بود، اما همه چيز از 
چند ماه قبل و از سرماي زمستان سال 64 
شروع ش�د كه ايران توانست شبه جزيره 
فاو ع�راق را تصرف كند و اين كش�ور را از 
دسترس�ي به آب هاي آزاد و صادرات نفت 
خود تا حد زيادي باز دارد. درست در همان 
زمان كه احساس مي ش�د قيمت نفت باال 
خواهد رفت، عربستان س�عودي در رتبه 
نخست و س�پس كويت در رتبه پايين تر، 
توليد نفت خ�ود را افزاي�ش قابل توجهي 
دادند و با راه اندازي »جن�گ قيمت ها« از 
اوايل س�ال 65 قيمت نفت خام به تدريج 
در بازاره�اي جهان�ي رو به كاه�ش نهاد. 
»جنگ نفتكش ه��ا«، »جن��گ قيمت ها«، 
»جنگ ش��هرها« و... همگي ابزارهايي بودند 
كه دوس��تان منطقه اي و فرامنطقه اي عراق 

س��عي مي كردند با تأس��ي به آنه��ا بر جبهه 
ايراني- اس��امي ضربه وارد كنن��د. هر وقت 
روي خاك و در صحنه هاي نب��رد اتفاقي رخ 
مي داد و ايران به فتحي نائل مي شد، دشمن 
حربه جديدي رو مي كرد و از يك دسيسه تازه 

پرده برمي داشت. 
جنگ قيمت ها كه شايد در تاريخ جنگ خيلي 
به آن پرداخته نشده باشد، يكي از مؤثرترين 
حربه هاي دش��من براي مقابله با رزمندگان 
و ملت ايران بود. البته اي��ن جنگ، به موازات 
»جنگ نفتكش ها« و »جنگ شهرها« پيش 
مي رفت و مكمل يكديگر بودن��د. عراق كه از 
سال 1363 با اجاره سوپر اتاندارهاي فرانسوي 
قدرت هوايي خود را افزايش داده بود، در سال 
65 و پس از شكس��ت در فاو، دور جديدي از 
جنگ ش��هرها را آغاز كرد و ب��ا هواپيماهاي 
جديدي كه شوروي و فرانس��ه در اختيارش 
گذاشته بودند، مناطق دورتري از ايران را مورد 
حمله قرار داد و عاوه بر مناطق مس��كوني، 
توجه زيادي ني��ز به تخري��ب كارخانجات و 

صنايع كشورمان داشت. 

به عنوان نمون��ه در پنجم م��رداد ماه 1365 
كارخانجات واقع در ش��هر صنعت��ي اراك به 
شدت بمباران شدند. در همين سال بسياري از 
مناطق مسكوني استان هايي چون كرمانشاه، 
اصفه��ان، مرك��زي و... نيز بمباران ش��دند و 
هواپيماهاي عراقي مرتب در خليج فارس به 
كش��تي هاي ايراني حمله مي كردند. متعاقباً 
مقابله به مثل ايران و نظارت سختگيرانه اش در 
تنگه هرمز بهانه الزم را براي حضور نيروهاي 
فرامنطقه اي در دري��اي عمان و خليج فارس 
فراهم كرد و امريكا از سال 66 عماً وارد صحنه 

نبرد شد. 
از تيرماه 1365 ك��ه قيمت نفت رو به كاهش 
شديد گذاشت و تا حد 8 دالر نيز پايين آمد، 
تحليل رسانه هاي بيگانه اينطور بود كه ايران 
درصدد است هرچه سريع تر جنگ را به پايان 
برس��اند تا اقتصاد خود را نج��ات دهد. مثًا 
بي بي سي در يك برنامه تحليلي عنوان كرد: 
»ايرانيان احساس مي كنند اگر نتوانند در اين 
سال جنگ را خاتمه بدهند، هيچ وقت نخواهند 
توانست.« يا گاردين نوشته بود: »كاهش قيمت 

نفت طرز فكر رهبران ايران را دگرگون كرده 
است.« اين دگرگوني طرز فكر رهبران ايران 
كه مورد ادعاي گاردين ب��ود، به واقع در بين 
بخشي از مسئوالن كشورمان مشاهده مي شد. 
اين طيف كه در يك رقابت نانوشته با نظامي ها 
بود، هيچ گاه هدف و تكلي��ف خود را با جنگ 
مشخص نكرد و همواره نگاهي كج دار و مريز 
به مقوله جنگ تحميلي داش��ت. همين نگاه 
بود كه باعث ش��د از س��ال 61 تا سال 65 كه 
ابتكار عمل در جبهه ها در دس��ت رزمندگان 
ايراني بود، تاش قابل ماحظه اي براي اتمام 
مقتدرانه جنگ صورت نگي��رد. در تمام اين 
س��ال ها حمات بزرگ ايران نهايت��اً با 150 
گردان انجام مي گرف��ت و مناطق محدودي 
چون جزاير مجنون يا بلندي هاي حاج عمران 
به تصرف درمي آمدند. زمان از دست مي رفت و 
نهايتاً در سال 64 كه طرح مبتكرانه فرماندهان 
منجر به اش��غال ش��به جزيره فاو شد، از نظر 
اقتصادي ايران وارد ورطه اي شده بود كه ادامه 

امكان جنگ را دشوار مي كرد. 
از اوايل سال 65 وقتي جنگ قيمت ها به اقتصاد 
ايران فشار قابل ماحظه اي وارد كرد، تازه آن 
طيف از سياسيون اقتصادمدار به فكر افتادند 
جبهه ها را تقوي��ت كنند و ظرف يك س��ال 
)1365( جنگ را پاي��ان دهند، لذا در همين 
سال 65 س��پاه يكصدهزارنفري محمد)ص( 
به عنوان كليد پايان مقتدرانه جنگ، به افكار 
عمومي ايران القا ش��د. اين س��پاه در جريان 
كرباي5 تا نزديكي هاي بص��ره پيش رفت، 
اما توقف در دروازه هاي بصره، پاياني بر شعار 
جنگ جنگ با يك پيروزي سياستمداراني بود 
كه پيشتر در عقايد و باورهاي خود به بن بست 

رسيده بودند. 
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جنگ قيمت ها كه ش�ايد در تاريخ 
جن�گ خيل�ي ب�ه آن پرداخت�ه 
نش�ده باش�د، يك�ي از مؤثرترين 
حربه ه�اي دش�من ب�راي مقابله با 
رزمندگان و ملت اي�ران بود. البته 
اي�ن جن�گ، ب�ه م�وازات »جنگ 
نفتكش ها« و »جنگ شهرها« پيش 
مي رف�ت و مكمل يكديگ�ر بودند

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد يوسف رزاقي از شهداي دفاع مقدس

خون يوسف ها جاده سرخ فتح خرمشهر شد
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

  فريده موسوي
شهيد چمران جمله اي دارد به اين مضمون 
كه »غرور جوانان ايراني به قضيه خرمشهر 
گره خورده است.« به اين معنا كه تا خرمشهر 
آزاد نشود، هيچ فتحي در جبهه ها نمي تواند 
پاسخگوي لكه دار شدن غرور جوان ايراني 
باشد. شهيد يوس�ف رزاقي از جمله همين 
جوان ها بود كه به عشق آزادسازي خونين 
ش�هر در عملي�ات الي بيت المقدس حضور 
يافت و تنه�ا ي�ک روز قبل از آزادس�ازي 
ش�هر، در دوم خردادماه 1361 به ش�هادت 
رس�يد. در گفت وگوي�ي ك�ه با اس�ماعيل 
رزاقي، برادر شهيد داش�تيم، يادكرد يكي 
از جوانان كشورمان را تازه كرديم كه با فدا 
كردن جان خ�ود اجازه ن�داد تاريخ ننگين 
سلسله هاي بي كفايت قاجار و پهلوي در به 
تاراج رفتن خاك ايران عزيزمان تكرار شود. 

يوسف چگونه برادري براي شما بود و 
چطور شد به جبهه رفت؟

ما در خانواده پن��ج ب��رادر و دو خواهر بوديم. 
يوسف متولد س��ال 1343 و چهار سال از من 
كوچك تر ب��ود. بچه خوب و س��ربه راهي بود. 
هرچند وقتي خيلي كوچك تر بود به اقتضاي 
سنش شيطنت و بازيگوش��ي مي كرد. هنگام 
انقاب 14سال داشت و درك و بصيرتش آنقدر 
بود كه بتواند راه درست و نادرست را تشخيص 
دهد. وارد جريان انقاب شد و بعد از انقاب اول 
عضو بسيج شد و با شروع جنگ به جبهه رفت. 
البته جو خانواده ما طوري بود كه غير از يوسف، 
من و ديگر برادرانم ه��م به جبهه رفتيم. برادر 
بزرگ ترمان جانباز شد و يكي ديگر از برادرانم 

حدود هفت سال سابقه جبهه دارد. 
برادرتان هنگام شهادت 18 سال داشت. 
به نظر شما چه چيزي باعث مي شد يک 
نوج�وان مس�يري را انتخ�اب كند كه 

احتمال شهادت و جانبازي در آن بود؟
اين بچه ها ذات پاكي داشتند و با تربيت مذهبي 
رشد كرده بودند. انقاب اسامي اين باورها را 
تقويت كرد. اينطور نبود كه از س��ر هيجان و 
جوزدگي باشد. كوران حوادث آن دوران باعث 
شده بود نوجوان ها و جوان ها زودتر از سنشان 
به بلوغ فكري برس��ند. يادم است وقتي پدر و 
مادرم به دليل سن كم يوسف با جبهه رفتنش 
مخالفت كردند، برادرم گفت كه نمي خواهد امر 
امام روي زمين بماند و اگر او و امثالش نروند، 
خرمشهر تا ابد در دست عراقي ها باقي مي ماند. 
آنها رفتند تا حتي يك وجب از خاك كشورمان 

در دست متجاوزان نماند.
يوس�ف به آنچه گفته بود عمل كرد و 

در آزادس�ازي خرمش�هر به شهادت 
رسيد؟ 

بله، آن زمان آزادس��ازي خرمشهر براي مردم 
ايران نمادي از آزادي كل كشور بود. خرمشهر 
بايد آزاد مي شد تا به دنيا نشان دهيم ملت ما 
تجاوز و اش��غالگري هيچ قدرتي را نمي پذيرد 
و هر كس فكر تجاوز به ايران را داش��ته باشد 
با شكس��ت رو به رو مي ش��ود. جالب است كه 
يوس��ف لحظاتي قبل از آزادس��ازي خرمشهر 
به شهادت رسيد. در واقع خون برادرم و امثال 
او جاده فتح خرمش��هر ش��د. هرچند يوسف 
آزادي ش��هر را نديد اما همه ما اثرات زحمات 
او و ديگر رزمنده ها را در حاوت آزادس��ازي 
شهر ديديم. وقتي سوم خردادماه 1361 خبر 

رسيد خرمش��هر آزاد شده اس��ت، همه مردم 
ايران مي دانستند كه اين پيروزي به بركت چه 

خون هايي حاصل شده است. 
اگ�ر كم�ي ب�ه عقب ت�ر برگردي�م، 
چ�ه خاطرات�ي از يوس�ف در دوران 
كودكي اش براي ش�ما كه برادر بزرگ 

او بوديد ماندگار شده است؟
يوسف بچه زحمتكشي بود. هم درس مي خواند 
و هم تابستان ها كار مي كرد تا خرج تحصيلش 
را دربياورد. روحيه جوانمردي هم داشت و اگر 
پيرمرد يا پيرزن��ي را مي ديد كمكش مي كرد. 
بارش��ان را به مقصد مي رس��اند يا هر كاري از 
دس��تش برمي آمد ب��راي ضعيف تره��ا انجام 
مي داد. به پ��در و مادرمان ه��م خيلي احترام 

مي  گذاشت و كمك حالشان مي شد. يادم است 
مادرمان هميش��ه مي گفت يوس��ف در ميان 

بچه هايم براي من يك چيز ديگر است.
 راست است كه مي گويند خدا گلچين است و 
گل سرسبد خانواده ما يعني يوسف را چيد و با 
خود برد. برادرم هنگام شهادت 18 سال داشت 
اما خواست خدا بود كه اين عمر كوتاه پربركت 
باش��د و در راهي درس��ت به پايان زميني اش 
برسد. حاال سال هاس��ت كه از يوسف يك نام 
روي خيابان محله قبلي مان وجود دارد و يك 
سنگ مزار كه در قطعه 23 بهشت زهراست، اما 
در واقع يادش هميشه در ذهن ما وجود دارد و 
نامش به عنوان يكي از شهداي اين مملكت در 

تاريخ ماندگار است. 

  احمد محمدتبريزي
زندگي شهيد سيداحسان حاجي حتم لو اولين 
ش�هيد مدافع حرم ش�هر گرگان حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد و انتشارات روايت فتح 
با نگارش كتاب »مثل نسيم« به جزئيات زندگي 
ش�هيد پرداخته اس�ت. اين كت�اب ماحصل 
گفت وگو با مادر، همسر و يكي از نزديک ترين 
دوستان شهيد اس�ت و در هر بخش خواننده 
را وارد بخشي از زندگي شهيد حاجي حتم لو 
مي كند. شهيد حاجي حتم لو در بهمن 1393 در 
حومه شهر حلب سوريه به آرزوي ديرينه اش 
رسيد و جامه فاخر ش�هادت را برتن كرد. در 
ادامه ب�ا توجه به كت�اب »مثل نس�يم« كه به 
قلم اعظم الس�ادات حس�يني نگاشته شده 
است، نگاهي به زندگي تا شهادت اين شهيد 
مدافع حرم داريم ك�ه در ادام�ه مي خوانيد. 

بسياري از شهدا از همان كودكي سر به راه هستند. 
به قول مادر شهيد، احسان نيز خيلي راحت بزرگ 
شد. از آن بچه هاي پر شر و شور نبود كه تا بزرگ 
ش��ود، هزار جور دل پدر و م��ادرش را بلرزاند. با 
گرفتن ديپلمش، تصميمش را نيز براي آينده اش 
گرفته بود. مي خواست وارد سپاه شود و در واحد 

تخريب خدمت كند. 
زندگي احس��ان همينطور آرام پي��ش مي رفت. به 

هرآنچه در دلش طلب مي كرد،  مي رسيد. شغلش را با 
وجود تمام سختي هايش دوست داشت. زياد مأموريت 
مي رفت و هر چه س��ختي ها بيشتر مي شد او پا پس 

نمي كشيد. كار نظامي هماني بود كه مي خواست. 
ش��هيد حاجي حتم لو يك آرزوي بزرگ در دل 
داشت كه گفتن از آن را براي روز عقدش گذاشته 
بود. بعد از پايان مراس��م عق��دش وقتي همراه 
همس��رش به تپه نورالش��هدا رفتند،آنجا لحظه 
گفتن از آن راز بزرگ و حرف دل رس��يد. پس از 
كمي اين پا و آن پا رو به همسرش گفت: » اصًا 
درست نيست شب اول زندگي مشتركمون اين 

رو بگم، ولي احس��اس ميكنم الزمه.« همسرش 
مشتاق شنيدن جمات بعدي احسان بود. با خود 
مي گفت يعني اين چه حرف مهمي است كه او در 

شب اول زندگي شان بايد بگويد؟ 
احس��ان پش��ت بند حرف هايش چني��ن گفت: 
»بزرگ ترين آرزوي من شهادته. ميخوام اين رو 
بدوني و دعا كني كه به آرزوم برس��م.« همس��ر 
ش��هيد همان لحظه عمق و معناي اين حرف را 
درك كرد و پاسخ داد: »حاال كه بزرگ ترين آرزوت 
شهادته، اميدوارم به آرزوي قلبيت برسي.« اين 
حرف دل احس��ان را براي ادامه دادن اين مسير 

قرص كرد. او خوشحال بود كه همراه زندگي اش 
حرف دلش را مي فهمد و او را براي پيمودن اين 

راه تنها نمي گذارد. 
س��ال 1392 زمان اولين اعزام احسان به سوريه 
رسيد. او دقيقاً در اوج درگيري و جنگ به سوريه 
رفت. براي رفتن هم استخاره گرفته بود كه جوابش 
چنين آمده بود: »اس��تخاره ت خيلي خوبه، ولي 
س��ختي زياد داره.« قرار بود به زودي پدر ش��ود. 
خيلي براي رس��يدن اين لحظه ذوق داش��ت و 
خوشحال بود، اما با اين حال از مأموريتش شانه 
خالي نكرد. در س��وريه براي فهميدن جنسيت 
فرزن��دش بي ق��راري مي كرد. دوس��ت داش��ت 
فرزندش پسر باشد و اس��مش را سيدطه بگذارد. 

آرزوهاي زيادي براي پس��رش در سر داشت، اما 
هدف ه��اي بزرگ تري پيش رويش ب��ود. بايد در 
چنين بزنگاهي بهترين انتخاب را مي كرد تا فردا 
شرمنده كوتاهي اش نباش��د. دوست داشت روز 
تولد فرزندش كنار خانواده اش باشد، ولي هيچ گاه 

آن لحظه نرسيد. 
 سيد نذر داشت هر ش��ب نماز استغاثه حضرت 
زهرا)س( بخواند، اما روز شهادتش نماز را صبح 
خواند و ديگر منتظر شب نماند. روز دوشنبه 13 
بهمن 1393روز سختي براي رزمندگان جبهه 
مقاومت بود. درگيري س��نگيني با دشمن پيش 
آمده بود و دش��من آتش سنگيني روي سرشان 
مي ريخت. احس��ان براي كمك ب��ه رزمندگان 
و جانبازان ب��ه دل دش��من زد. چند ب��اري در 
بيس��يم صدايش شنيده ش��د و پس از آن ديگر 
كسي صدايي از او نشنيد.  ساختماني كه شهيد 
حاجي حتم لو در آن به شهادت رسيد در باغي قرار 
داش��ت كه به باغ »عرندس« معروف بود. بعد از 
شهادت سيداحسان آنجا به باغ سيدطه معروف 
شد، چون سوري ها سيداحسان را با نام مستعارش 
مي شناختند. شش ماه پس از شهادت احسان، 
پسرش سيدطه به دنيا آمد. پدرش دوست داشت 
هنگام تولد خودش در گوش فرزندش اذان بگويد، 
اما پدر پيش از تولد نوزادش آسماني شد و از آن 

باال دعاي خيرش را بدرقه راه فرزندش  كرد. 

آن زمان آزادس�ازي خرمشهر براي 
مردم ايران نمادي از آزادي كل كشور 
ب�ود. خرمش�هر بايد آزاد مي ش�د تا 
به دنيا نش�ان دهيم ملت م�ا تجاوز و 
اشغالگري هيچ قدرتي را نمي پذيرد 
و هر كس فكر تجاوز به ايران را داشته 
باش�د با شكس�ت رو به رو مي ش�ود
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احسان پشت بند حرف هايش چنين گفت: 
»بزرگ ترين آرزوي من شهادته. ميخوام 
اي�ن رو بدوني و دع�ا كني كه ب�ه آرزوم 
برسم.« همسر شهيد همان لحظه عمق 
و معناي اين حرف را درك كرد و پاس�خ 
داد: »حاال كه بزرگ ترين آرزوت شهادته، 
امي�دوارم ب�ه آرزوي قلبيت برس�ي.«


