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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو 

گفت وگوي »جوان« با يک رزمنده پيشكسوت دفاع مقدس 
پيرامون محيط انسان ساز جبهه ها

»اخالص« سرمنشأ تحول افراد در جبهه بود

خود شما از چه محله اي به جبهه هاي 
جنگ اعزام شديد؟

من بچه منطقه 16 تهران بودم. محله جوادیه 
در زمان طاغوت یکي از مناطق محروم تهران 
بود. اغلب اهالي مهاجر و از شهرهاي مختلف 
به آنجا نقل مکان کرده بودند. فقر و برخي از 
مسائل پیرامون آن باعث شده بود تا فرهنگ 
جاهلي بین جوان هاي ای��ن محله طرفداران 
زیادي داشته باش��د. بعدها ما به محله فالح 
نقل مکان کردیم که همس��ایه جوادیه بود و 
محیطش هم با جوادیه فرق زیادي نداش��ت. 
آنجا هم خیلي از جوان ها عشق جاهلي داشتند 

و هر کس براي خودش پهلواني بود!
همين دو محله اي که شما ذکر کرديد 
در زم�ان جنگ خيل�ي رزمن�ده به 

جبهه ها اعزام کردند؟
بله، خصوصاً فالح که همان منطقه 17شهرداري 

مي شود حدود 4هزار شهید دارد. 
چطور مي ش�ود از چنين محله هايي 
با آن فرهنگ جاهل�ي که بين برخي 
جوان هايش باب بود اين همه رزمنده 

به جبهه اعزام  شود؟

انقالب اس��المي تحول بزرگ��ي را بین مردم 
ایران ایجاد ک��رد. در این بی��ن خانواده هایي 
که ریشه هاي مذهبي داش��تند بیشتر جذب 
انقالب شدند. خیلي از همان جوان هاي جنوب 
شهري، خانواده و نهاد پاک و مذهبي داشتند 
و جذب جریان انقالب شدند. براي بیشتر این 
جوان ها جاهل بازي یک ُمد بود. چطور بگویم 
یک موضوع فرعي که خیلي زود به فراموشي 
سپردند و به اصل اسالمي و مذهبي خودشان 
برگشتند. منتها عده اي واقعاً الت و جاهل بودند 
که حتي از بین این افراد هم عده اي جذب جبهه 

شدند و آنجا تحول روحي پیدا کردند. 

خود ش�ما مورد مصداق�ي از تحول 
يک فرد در جبهه هاي جنگ س�راغ 

داريد؟
حضرت امام جمله معروفي داشت که »جبهه 
دانشگاه اس��ت« ما این موضوع را به عینه در 
جنگ دیدیم. من  بچه محلي داشتم که اجازه 
بدهید اس��مش را نیاورم. براي خودش گنده 
التي بود. ببخش��ید این را عرض مي کنم؛ این 
بنده خ��دا بین دو کتفش فحش��ي خالکوبي 
کرده و زیر ناسزا نوشته بود: مرده شوي درست 
بش��وي! مي گفتیم چرا این جمله را خالکوبي 
کردي؟ مي گفت حتي مرده ش��وي هم باید 
کارش را درست انجام بدهد. ایشان وقتي جبهه 
رفت به عشق اس��لحه به دست گرفتن و الت 
بازي درآوردن براي دشمن بود! هر بار هم که از 
جبهه مي آمد از آنجا غنیمت جنگي مي آورد. 
مثاًل یک ب��ار اورکتي آورده ب��ود که خودش 
مي گفت از تن یکي از کشته شده هاي عراقي 
درآورده است. آورده بود اورکت را بفروشد. اما 
کم کم همین آدم آنقدر متحول شد که دنبال 
پاک کردن خالکوبي هایش بود. منتها قبل از 
اینکه خالکوبي هایش را پاک کند خدا او را با 

شهادت برد و آسماني شد. 
به نظر شما چه چيزي باعث تحول اين 

افراد در جبهه ها مي شد؟
 »اخالص، اخالص، اخ��الص« اینها وقتي در 
جبهه ب��ا جوان هاي مخلص بس��یجي رو به رو 
مي شدند، جذب اخالق و مرام آنها مي شدند. در 
جبهه اگر یک فرمانده دستوري مي داد خودش 
قبل از همه آن دستور را اجرا مي کرد. فرمانده 
مي گفت بروید جلوي گلوله دشمن، بعد خودش 
قبل از نیروها به دل آتش مي زد. وقتي یک نفر 
اخالص و یکرنگي مي دید، کم کم خودش هم 
رنگ هاي دیگرش را مي باخت و شبیه آدم هاي 
جنگ مي ش��د و مخلص مي شد. پاک مي شد. 
یکرنگ مي شد و عاقبت ش��هید مي شد. ما از 
دانشگاه جبهه ها خیلي فارغ التحصیل ادب و 
معرفت داش��تیم. جوان هایي ک��ه گاه تنه به 
عرفا مي زدند و هنوز شهید نشده، بوي شهدا را 
مي گرفتند. یک آدم لوتي مسلک یا مثالً جواني 
که شاید دین درست و حس��ابي هم نداشت، 
کم نداش��تیم که وقتي به جبه��ه مي رفتند، 
متحول و نماز ش��ب خوان مي ش��دند. آنقدر 
خالص مي شدند که خدا قباي شهادت را براي 
این افراد زودتر از رزمنده هاي قدیمي مي بافت 

و تن شان مي کرد. 

يک بار اورکتي آورده بود که خودش 
مي گفت از تن يكي از کشته شده هاي 
عراق�ي درآورده اس�ت. آورده ب�ود 
اورکت را بفروش�د. اما کم کم همين 
آدم آنق�در متحول ش�د ک�ه دنبال 
پ�اك ک�ردن خالكوبي هاي�ش بود

  اشرف فصيحي دستجردي
حاج حس�ن درويشي، بيس�يم چي سردار 
شهيد حاج حس�ين خرازي در دوران دفاع 
مقدس بود. وي که س�ال 1۳59 و همزمان با 
تهاجم رژيم بعث عراق به خاك کشورمان به 
عنوان يک بسيجي خودش را به جبهه هاي 
جنگ رسانده بود، در طول هشت سال دفاع 
مقدس در جبهه هاي جنگ حضوري مستمر 
داشت و در اين ميان، خاطرات و ناگفته هاي 
بس�ياري با خود دارد. حضور در لش�كر14 
ام�ام حس�ين)ع( و همرزم�ي و همراهي با 
فرماندهان ش�هيد حجت االسالم مصطفي 
رداني پور و حاج حسين خرازي از خاطرات 
نابي است که حاج حسن به عنوان يادگاري 
از روزهاي حضور در جبهه با خود حفظ کرده 
است. درويشي در عمليات هاي بسياري در 
طول هشت س�ال دفاع مقدس شرکت کرد 
و سه بار هم مجروح شد و به درجه جانبازي 
نائل آمد. آنچه در ادام�ه مي آيد برگ هايي 
از خاطرات اين رزمنده جانباز اس�ت که در 
گفت وگو با روزنامه »جوان« بيان داشته است. 

     
چند س�التان بود که براي اولين بار به 

جبهه هاي جنگ اعزام شديد؟
من متولد س��ال 1344 در محله آفاران ش��هر 
اصفهان هستم. 15ساله بودم که افتخار پیدا کردم 
به واسطه پدر یکي از ش��هداي محله مان راهي 
جبهه شوم. به دلیل سن کمي که داشتم اعزامم 
نمي کردند، به همین دلیل به پدر شهیدي متوسل 
شدم که دو فرزندش را تقدیم اسالم کرده بود و با 
تماس ها و حمایت هاي او راهي جبهه شدم. اوایل 
جنگ بود. ابتدا یک آم��وزش مختصري دیدیم 
و 11مهر1359 اولین بار هم��راه رزمندگان به 

منطقه جنوب اعزام شدیم. 
گفتيد با رضايت يک پدر شهيد به جبهه 
اعزام شديد، والدينتان از اين موضوع 

ناراحت نشدند؟
نه زیاد. اولش کمي ناراحت شدند، ولي بعد من 
پدرم را به تیپ امام حس��ین)ع( معرفي کردم و  
چون پدرم آرایش��گر بود تا آخر جنگ در جبهه 
آرایشگري رزمندگان اسالم را بر عهده گرفت و 

موهاي رزمنده ها را کوتاه مي کرد. 
در خانواده شما چند نفر در جبهه حضور 

پيدا کردند؟
ما چهار برادر و دو خواهر هستیم که هر چهار برادر 
همراه پدرمان افتخار حضور در جبهه را داشتیم. 
برادر بزرگ من حاج رضا جزو اولین پاس��داران 
سپاه بود که من توسط ایشان عضو سپاه شدم و 
در حال حاضر بازنشسته سپاه هستم. برادر دومم 
حاج حسین است که به عنوان بسیجي در زرهي 
لشکر امام حسین)ع( خدمت کرد. حاج عباس هم 
برادر سوم  من است که به عنوان بسیجي در جبهه 
حضور داشت و من هم که آخرین فرزند خانواده 
هستم. لطف خدا شامل حال ما چهار برادر شد و ما 

مفتخر به درجه واالي جانبازي شدیم. 
در چه عملياتي شرکت کرديد؟

اولین عملیاتي که در آن حضور پیدا کردم عملیات 
ثامن االئمه)ع( یا همان شکست حصر آبادان بود. 
بعد هم خدا توفیق داد و در بیشتر عملیاتي که 
لشکر14 شرکت مي کرد، من هم حضور داشتم و 

تا انتهاي دفاع مقدس در جبهه ها ماندم. 
در اين مدت کنار کدام يک از فرماندهان 

شهيد بوديد؟
اوایل که خدمت سردار شهید رداني پور بودیم و 
زیر نظر ایشان فعالیت مي کردیم. پس از شهادت 
شهید رداني پور بیشتر از همه با سردار شهید حاج 

حسین خرازي بودم. بعد از شهادت شهید خرازي، 
سردار زاهدي و سردار ابوشهاب فرماندهي لشکر 
امام حس��ین)ع( را عهده دار شدند که شکر خدا 
این دو بزرگوار )سردار زاهدي و سردار ابوشهاب( 
هنوز در قید حیاتند و در حال خدمت به اسالم 
هستند. چون لشکر ما با لشکر 8 نجف اشرف با 
هم عمل مي کردند مراوده اي هم با شهید احمد 

کاظمي داشتیم. 
درب�اره ويژگي ه�اي ش�هيد مصطفي 
رداني پور بگوييد، ايشان را چطور آدمي 

ديديد؟ 
آقا مصطفي دنیاي تقوا بود. همیشه در حال ذکر 
گفتن بود  و بس��یار اهل توس��ل. به خصوص به 
 حضرت زهرا)س( و حضرت مهدي)عج( خیلي 
متوسل مي شد. جلسه اي نبود که آقا مصطفي 
آن را با یاد و نام امام زمان)عج( ش��روع نکند و با 
حضرت زهرا)س( تمام نکند. این شهید واالمقام 
مفقود االثر اس��ت و فقط یک س��نگ یادبود در 
گلزار ش��هداي اصفهان دارد، ولي پیکرش هنوز 
بازنگشته اس��ت. وقتي آقا مصطفي به شهادت 
رسید و نشد که پیکر مطهرش را به عقب بیاورند 
شهید خرازي اصرار داش��ت اگر شده حتي یک 
انگشت از پیکر آقا مصطفي را پیدا کنند و بیاورند 
اما حتي یک ناخنش هم به دست ما نرسید. آقا 
مصطفي خیلي به نیروها رسیدگي مي کرد. جاي 
جاي جبهه ها باید از رشادت هاي شهید رداني پور 
و شهید خرازي بگویند و من زبانم الکن از توصیف 
این دو بزرگوار است. حاج قاسم سلیماني هم مثل 
ش��هیدان خرازي و رداني پور بود. این بزرگواران 
فقط براي خدا کار کردند و مزد جهادش��ان نیز 

شهادت بود. 
خصوصيات فرماندهي حاج حس�ين 
خرازي چطور بود که هنوز بعد از سال ها 

محبوب قلوب نيروهايش است؟
سردار شهید حاج حس��ین خرازي اخالقي که 
داشتند این بود که خودشان تنهایي مي رفتند 
و به نیروها سرکشي مي کردند. اگر دو نفر نیت 
مي کردند همراهش بروند مي گفت ش��ما کجا 
مي خواهید بیایید؟ مث��اًل اگر آنها مي گفتند ما 
مي خواهیم به مس��جد برویم، ایشان مي گفت 
خب بروید، ب��راي چه دنبال م��ن راه افتادید؟ 
اگر مي فهمید کسي از پشت س��ر آهسته او را 
همراهي مي کند، خیلي ناراحت مي شد. چون 
نمي خواست نیروها متوجه شوند تا بتواند بدون 
تش��ریفات برود و بین نیروها باش��د تا تحقیق 
کند و بفهم��د نیروها در چه وضعیتي به س��ر 

مي برند و اگر مشکلي هس��ت به آن رسیدگي 
کند. مثاًل از یک بس��یجي که ایش��ان را ندیده 
بود و نمي شناخت مي پرسید عزیزم شما ناهار 
خوردید؟ مي گفت بله خوردیم. مي گفت چي 
خوردید؟ مي گفت حاال ی��ک چیزي خوردیم. 
مي گفت خ��ب به من بگو چي خ��وردي؟ مثاًل 
مي گفت عدس پلو. حاجي وقتي برمي گش��ت 
مي آمد مي رفت تدارکات مي گف��ت چرا به ما 
عدس پلو با ماس��ت یا تن ماهي دادي خوردیم 
ولي به نیروها فقط عدس پلو دادید؟ یا مي دید 
لباس و پوتین بچه ها کهنه و پاره شده است زود 
پیگیري مي کرد که پوتین و لباس نو به بچه ها 
بدهند. آن موقع ها هم مثل حاال این همه درجه 
و سمت و اتاق هاي در بسته نبود و نیروها خیلي 
راحت مي توانستند با فرماندهان دیدار داشته 
باشند. فرماندهان خودشان شخصاً به مشکالت 

نیروها رسیدگي مي کردند. 
گويا شما هنگام شهادت حاج حسين هم 

کنار ايشان بوديد؟
بله، نحوه شهادت حاج حس��ین خرازي خیلي 
شبیه نحوه شهادت حضرت ابوالفضل)ع( بود. حاج 
حسین خرازي جانباز بود و یک دست نداشت. 
لحظه شهادتش هم مانند حضرت ابوالفضل)ع( 
بود. چون حض��رت ابوالفض��ل)ع( براي جنگ 
نرفته بود، رفته بود براي کودکان و اهل بیت آب 
بیاورد که به شهادت رس��ید. روز شهادت حاج 
حسین خرازي، شهید کمال پور فرمانده گردان 
امام حس��ن)ع( تماس گرفت و با رمز گفت غذا 
به گردانش نرس��یده اس��ت. حاج حسین هم با 
تدارکات تماس گرفت و گفت ماشین غذا بیاید 

همانجایي که ما هس��تیم. ماش��ین آمد و حاج 
حسین سوار ماشین شد تا شخصاً غذاها را ببرد 
و به دست نیروها برساند  که یکدفعه یک خمپاره 
120 که انگار  اسم حاج حسین را روي آن حک 
کرده باشند مستقیم آمد و به ماشین تدارکات 
اصابت کرد و حاج حسین آنجا شهید شد. انفجار 
این خمپاره هیچ آسیبي به دیگر رزمنده ها نرساند. 
فقط آمده بود تا س��کوي پرتاب حاج حسین به 
آسمان باشد. من تنها جایي که خیلي سوختم 
همین لحظه شهادت حاج حسین خرازي بود. 
ش��هید خرازي فقط فرمانده ما نب��ود یک پدر 
دلسوز بود. ماهر عبدالرشید یکي از فرماندهان 
نیروي بعث عراق براي دستگیري حاج حسین 
جایزه گذاشته بود. به قدري شهید خرازي ساده 
و خاکي بود که هر کس او را براي بار اول مي دید 
باور نمي کرد ایشان فرمانده لشکر باشد. باید کلي 

قسم مي خوردیم تا باور کنند. 
پيش از شما با يكي ديگر از رزمنده هاي 
لش�كر14 گفت و گ�و کرديم، ايش�ان 
مي گفت شهيد خرازي در مواقع لزوم با 
نيروهايش برخورد هم مي کرد، شما هم 

از اين دست خاطرات از حاجي داريد؟
بله، من سه مرتبه از دستان مبارک حاج حسین 
سیلي خوردم. این سیلي هاي حاج حسین بود که 
ما را در خط اسالم و انقالب، والیت فقیه و مدافعان 
حرم و سردار سلیماني تا حاال حفظ کرده است. 
حاج حس��ین از روي محبت و دلسوزي سیلي 
مي زد و بعد آدم را مي بوسید و نوازش مي کرد و 
مي گفت ببین عزیزم شما اینجا اشتباه کردي و 
عواقبش این است. دیگر تکرار نشود. من بار اول 

در منطقه عملیاتي رمضان پشت خط پدافندي 
لشکر امام حسین)ع( سر یک پیچ با ماشین به 
موتور حاج حسین زدم و فرار کردم. آن روز من 
هنوز حاج حسین را نمي شناختم. بعد از تصادف 
حاج حسین رفته و گفته بود یک پسر چشم آبي 
به من زد و فرار کرد. بچه ها آمدند به من گفتند تو 
به یک موتوري زدي و فرار کردي؟ من هم هنوز 
سن و سالي نداش��تم و کم تجربه بودم و از ترس 
گفتم نه من نزدم. بچه ها گفتند راستش را بگو تو 
فقط رنگ چشمانت آبي است. گفتم بله، کار من 
بود، ولي طرف تند مي آمد و اشتباه داشت مي آمد. 
بچه ها گفتند کجا اشتباه مي آمد؟! مي داني به چه 
کسي زدي و فرار کردي؟ گفتم نه، گفتند ایشان 
حاج حسین خرازي بودند. سپس مرا پیش حاج 
حسین بردند و گفتند راننده ماشین این بسیجي 
است. حاج حسین آنجا یک س��یلي به من زد و 
گفت چرا وقتي زدي فرار کردي نماندي کمک 
کني؟ هیچ وقت از مش��کالت فرار نکن! بار دوم 
رفتم حمام و دیدم حاج حسین دارد یک دستي 
اورکتش را آب مي کشد. خواستم کمکش کنم 
اما با پشت دس��ت زد تو صورتم و گفت چه کار 
مي کني بلند شو من خودم مي توانم آب بکشم. 
حاج حس��ین با همان یک دست سعي مي کرد 
کارهاي شخصي خودش را انجام دهد و به کسي 

زحمت نمي داد. 
مرتبه س��وم زماني بود که به دالیلي خیلي از 
نظر روحي به هم ریخته بودم. به خاطر همین 
س��ردار بني لوحي گفتند مي خواهي به لبنان 
بروي؟ گفتم بله مي روم. بعد یک شش ماهي به 
لبنان و سوریه رفتم؛ از آنجا براي حاج حسین 
یک خودکار آنتن دار خریده بودم. برگش��تم 
جبهه خودکار هم در جیبم بود. حاج حس��ین 
را دیدم، خودکار را از جیب��م در آوردم و گفتم 
حاجي این س��وغاتي را من از س��وریه و لبنان 
براي ش��ما خریدم. حاجي تا شنید یک سیلي 
محکم به من زد و گفت من فکر مي کردم تو یا 
مجروح شدي یا شهید شدي که پیدات نیست، 
کجا رفته بودي؟ کي به شما گفته بود به لبنان 
و سوریه بروي؟ برو دنبال کارت! سوغاتي براي 

من آورده است... 
سخن پاياني؟ 

من اگ��ر به جبهه رفت��م مدیون ش��هید عزیز 
سیدحسن فقیهي هس��تم. سیدحسن از یک 
خانواده روحاني بود. پدرش سیدمحمد روحاني 
محلمان بود. من و سید حسن همسایه، همسن 
و هم��کالس و همرزم بودیم. م��ا زمان انقالب 
با هم ب��ه تظاه��رات مي رفتیم. سیدحس��ن 
انس��ان پاک و با صداقتي بود و گرد هیچ گونه 
گناهي نمي گش��ت. از همان نوجواني زیارت 
عاشورا و دعاي توسلش ترک نمي شد. سراسر 
زندگي اش براي من درس بود. مثاًل همیش��ه 
آخرین نفر بود که مي رفت صف غذا مي ایستاد. 
در جبهه شب ها نمي خوابید و لباس رزمنده ها 
را مي شست و ما نمي دانستیم شستن لباس ها 
کار چه کس��ي اس��ت. بعد پرس و جو کردیم 
فهمیدیم کار سیدحسن است. سیدحسن پس 
از سه سال جهاد در راه خدا در عملیات محرم 
در سن 18سالگي به ش��هادت رسید. در طول 
دفاع مقدس حدود 147 نف��ر از بهترین رفقا و 
دوستانم به شهادت رسیدند. چندین نفرشان 
کنار خودم به ش��هادت رس��یدند اما بین این 
شهدا هفت نفرش��ان خیلي برایم ویژه هستند 
که یکي از آن هفت نفر ش��هید فقیهي اس��ت 
که هنوز بعد از س��ال ها وقتي به گلزار شهداي 
اصفهان مي روم س��ر مزارش حاضر مي شوم و 

اداي احترام مي کنم. 

 عليرضا محمدي
اگرچ�ه جبهه هاي دفاع مق�دس مجمع جوانان حزب الله�ي و انقالبي ب�ود، اما در بين 
رزمن�دگان بودند انس�ان هايي ک�ه با تفك�رات خاص�ي وارد جبهه ها مي ش�دند و در 
فضاي معنوي آنجا رش�د مي کردند و دچ�ار تحول روحي مي ش�دند. متن زير ماحصل 
گفت وگوي ما با حاج علي مقدم يكي از رزمندگان دفاع مقدس است که پيش رو داريد. 
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