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88498481ارتباط با ما

  احمد محمدتبریزی
س�ردار ش�هید حاج حس�ین اس�داللهی مجاه�دی 
خستگی ناپذیر و اس�وه مقاومت و اخالص بود. سال  ها 
در دوران دفاع مق�دس در جبهه  ها حضور داش�ت و با 
وجود چندی�ن مجروحیت ، هی�چ گاه صحن�ه را ترک 
نکرد و ت�ا پایان جن�گ در کن�ار رزمندگان ب�ود. پس 
از جنگ نیز در عرصه ب�ود تا به فرماندهی لش�کر 27 
محمدرس�ول اهلل)ص( رس�ید. حاج حس�ین در دوران 
فرمانده�ی نیز خس�تگی ناپذیر کار کرد و هم�واره در 
کنار مردم حضور داشت. س�ردار اسداللهی چندین بار 
عازم سوریه ش�د تا اینکه فروردین سال گذشته بر اثر 
عوارض مجروحیت ش�یمیایی دوران دف�اع مقدس به 
یاران شهیدش پیوست. سادگی، ساده زیستی و صفای 
باطنی حاج حس�ین زبانزد نیروهای لش�کر 27 است. 
آنها هیچ گاه من�ش و روحیه فرمانده ش�ان را فراموش 
نمی کنند. همسر ش�هید، اکرم اس�داللهی خواهر سه 
ش�هید دوران دفاع مقدس اس�ت و با جهاد و شهادت 
آش�نایی کاملی دارد. یک س�ال پس از ش�هادت این 
فرمانده خوشنام، همسر شهید در گفت وگو با »جوان « 
از 30 سال زندگی مشترک با شهید اسداللهی می گوید. 

    
شما و شهید اس�داللهی چگونه با همدیگر آشنا 

شدید و ازدواج کردید؟
من و حاج  حسین پس��رعمو و دخترعمو بودیم و پدرانمان 
در شهرک وردآورد به دنیا آمده بودند. خانه های پدری مان 
دیوار به دیوار هم بود و از بچگی با هم بزرگ شدیم. حاج آقا 
متولد 1346 و من متولد 1347 هستم و فاصله سنی مان 
زیاد نبود و از همان کودکی همدیگر را می شناختیم. من و 
حسین آقا در س��ال 1369 ازدواج کردیم. حاج آقا تا پایان 
جنگ در جبهه حضور داش��تند و دو س��ال بع��د از جنگ 
تصمیم به ازدواج گرفتند و ما سال 1369 زندگی مشترکمان 

را شروع کردیم. 
حاج حس�ین در زم�ان کودکی چه ش�خصیتی 

داشتند؟
سردار اس��داللهی از همان بچگی بزرگ بود. مادر ایشان از 
لحاظ تقوا و صب��وری نمونه  بود و حاجی هم کاماًل ش��بیه 
مادرش بود. م��ادر حس��ین آقا می  گفت حس��ین از میان 
بچه هایم از همه بزرگ تر و باگذشت تر بود. از همان دوران 
کودکی هیچ وق��ت اهل تالف��ی نبود. حاج حس��ین تمام 
ویژگی های خوب را از همان دوران کودکی داشت و به مرور 

این ویژگی  ها را تقویت کرد. 
گویا شما خواهر شهید هم هستید؟

بله، س��ه برادرم در جبهه ش��هید شده اند. ش��هید عبداهلل 
اسداللهی سال 1361 در فکه به شهادت رسید. یک پاسدار 
واقعی و به تمام معنا بود و از لحاظ تقوا و اخالص مثل ایشان 
سخت پیدا می شود. برادر دومم اسداهلل اسداللهی نیز سال 
1364 در مهران ش��هید شد. برادر س��ومم شهید مجتبی 
اسداللهی هم س��ال 1367 در عملیات مرصاد به شهادت 
رسید. آقا مجتبی رفیق صمیمی حاج حسین بود و همیشه 
همراه و کنار هم بودند. از جوانی در کنار همدیگر بودند و با 
هم سفر می رفتند و بیشتر لحظاتشان کنار هم بود. در جبهه 
هم کنار یکدیگر بودند. در جریان عملیات مرصاد، برادرم از 
ناحیه پهلو در مرصاد تیر خورد و به شهادت رسید. حسین آقا 

هم در جریان این عملیات دستش مجروح شد. 
پس روحیه جهادی و شهادت طلبی در خانواده تان 

خیلی پررنگ بوده است؟
من چه��ار برادر داش��تم ک��ه همگ��ی در جبه��ه حضور 
داش��تند. برادر دیگرم نیز در دفاع مقدس مجروح ش��د. از 
خانواده حاج حس��ین نیز همه در جبهه بودند. پدربزرگ و 
مادربزرگمان از همان قدیم باتقوا، مب��ارز و انقالبی بودند. 
از همان ابت��دا پدرانمان انقالبی بودند و همین باعث ش��د 

پسرانشان در دفاع مقدس حماسه بیافرینند. 
شهید اسداللهی همان یک بار در عملیات مرصاد 

مجروح شدند؟
شهید اسداللهی س��ابقه چندین جانبازی را داشتند. سال 

1361 پایش تیر خورد، سال 1363 کتفش گلوله خورد و 
سال 1364 هم شیمیایی شدند که در جریان این جانبازی 
خیلی سختی کشیدند. ایشان از س��ال 1361 تا 1367 به 
صورت بسیجی و داوطلب بیش از 50 ماه در جبهه حضور 

داشت. 
ش�ما س�ه برادرتان در دفاع مقدس شهید شده 
بودند و نگران نبودید همس�رتان با وجود ش�غل 

پاسداری روزی به شهادت برسند؟
همان زمانی که حاجی برای خواس��تگاری ام آمدند خواهر 
حس��ین آقا به من گفت ب��رادرم برای این ش��ما را انتخاب 
کرده که اگر فردا کاری پیش آمد و در جبهه ای به وجودش 
نیاز پیدا ش��د بتواند در جبهه حضور پیدا کند. به من گفت 
ش��ما از جنس حس��ین آقا هس��تید و به همین دلیل شما 
را انتخاب کرده اس��ت. من در تمام ط��ول زندگی همواره 
همراه و پش��تیبان حاجی بودم. با این ح��ال فراق، دوری و 
سختی هایش را نیز کشیدم. حاج حسین از سال 1369 که 
وارد سپاه ش��د خدمت کردند، به پاسداری به عنوان شغل 
نگاه نکرد و واقعاً صادقانه و عاشقانه خدمت کرد. نام سردار 
اسداللهی را باید مجاهد خستگی ناپذیر بگذاریم. ما هم تمام 
روزهای س��خت را به خاطر حفظ ارزش های شهدا و اسالم 
تحمل کردیم. من هم از حضرت زینب)س( مدد خواستم 
تا کمکم کند و بتوانم سختی  ها را پشت سر بگذارم. مردی 
از جنس حاجی تمام لحظه ه��ای زندگی اش را وقف جهاد 
کرد. شهید اس��داللهی مرد عمل و مجاهد واقعی بود. هیچ 
وقت دو دو ت��ا چهارتا در زندگی اش نکرد ت��ا ببیند کجا به 
سودش هست عمل کند و جایی که به ضررش هست، کاری 
نکند. فقط مرام ش��هدا پیش رویش بود و بر اساس همین 

مرام عمل  کرد. 
زمان خواستگاری چه خواسته  هایی از همدیگر 

داشتید و چه اهدافی مد نظرتان بود؟
ایشان زمان خواستگاری تازه از جبهه آمده و 22 سالش بود. 
عروسی ما و برادر حاج حسین در یک شب بود. حاج آقا آن 
زمان تازه می خواس��ت به استخدام سپاه دربیاید. می گفت 
برای عضویت در س��پاه اس��تخاره کردم و آمد خیر دنیا و 
آخرتت در این کار اس��ت. همین سبب شد وارد سپاه شود. 
سردار اسداللهی همیشه مرد رزم بود. از بچگی که خودش 
را پیدا کرد تا آخرین لحظه حیات در این راه و مس��یر بود. 
سبک زندگی  حاج حسین کاماًل اس��المی بود. مثاًل وقتی 
می خواس��تیم حلقه بخریم می گفت من ب��ه حلقه نیازی 
ندارم. حتی می گفت کت و شلوار هم برایم نگیرید. حسین 
آقا در طول 53 سال عمرش همان دو ساعت عروسی کت و 
شلوار به تن کرد. قبل از عروسی هم گفت این پیراهن یک 
شهید است و اگر اجازه بدهید این پیراهن را بپوشم. با شهدا 
زندگی می کرد و اصاًل دنبال زرق و ب��رق دنیا نبود. حاجی 
چنین آدمی با چنین منشی بود. ایش��ان واقعاً یک سردار 
بی ادعا و یک فرمانده خاکی و مردم��ی بود. حاجی خیلی 
ساده زیست بود. زندگی حاج حس��ین در خدمت به خلق 
خدا گذشت. شاید کس��ی خیلی اطالع نداشته باشد ولی 
حاج حسین سال 1374 در رشته علوم اجتماعی دانشگاه 
عالمه  طباطبایی قبول شد. در کارهای هنری، فنی، نقاشی، 

طراحی، عکاسی و خطاطی سرآمد بود ولی با این وجود بسیار 
متواضع و افتاده بود. 

ویژگی های رفتاری و اخالقی شهید اسداللهی را 
در طول این سال  ها چگونه دیدید؟

حاج حسین خیلی ساده بود. در تقوا و فضایل اخالقی نمونه 
بود. حسین آقا س��ال 1373 زندگی را با یک پیکان شروع 
کرد و با یک تیبا تمام کرد. حاجی در نهایت سالمت زندگی 
کرد و خیل��ی به بیت المال اهمیت می داد. ش��اید ایش��ان 
حقوق خیلی زیادی نمی گرفت ولی به خاطر اخالق، رفتار و 
ایثارگری اش خدا به مالش برکت می داد. وقتی خدا می گوید 
ش��ما ایثارگری کنید من چند برابر اجر و پاداش مجاهدت 
می دهم، نمونه اش کس��انی مثل شهید اسداللهی هستند. 
حاجی هیچ چیز این دنیا را برای خودش نس��اخت. دنیا را 
سه طالقه کرده بود. حاجی خواب، استراحت، مال و خورد و 
خوراک این دنیا را نخواست. چون دل نبست مجاهد واقعی 
و انسان بزرگی شد. وقتی حاجی در صحنه اجتماع بود، به 
همه کمک می کرد. اگر می خواستیم وسیله ای برای خانه 
بخریم حاجی تأکید می کرد که حتماً ایرانی بخریم. حاجی 
هیچ گاه نخواست از روحیه مجاهدت و ایثارگری اش خارج 
ش��ود و به این دنیا رو بیاورد. هیچ گاه در تجمالت و مسائل 
دنیوی و مادی گرایی نبود. حاجی مرد روزهای سخت بود. 
اصاًل دنبال اش��رافی گری نبود. بار ها به کمک کسانی رفت 
که در زندگی شان مشکلی پیش آمده بود. پس از شهادت 
ایشان یکی از همکاران لش��کر به ما گفت که در مقطعی به 

مشکل مالی برخورده بوده و حاجی پیکانش را به او می دهد 
و می گوید برو با ماش��ین کار کن و بگ��ذار زندگی ات رونق 
بگیرد. حاجی خیلی بزرگ بود. ما بعد از شهادتش فهمیدیم 
چقدر به دیگران کمک کرده است. در کار خیلی کمک حال 
بقیه نیرو ها بود. مثل حاجی خیلی کم پیدا می شود. شهید 
اسداللهی می گفت به من سردار نگویید. در مراسم  هایی که 
می رفت اصاًل دنبال نشان دادن خودش نبود. با دوستانش 
مروت و جوانمردی و با دشمنانش مدارا می کرد. اگر کسی 
پشت حاجی بد می گفت اصالً برایش مهم نبود. اگر کسی به 
شهید اسداللهی گالیه می کرد هیچ چیزی نمی گفت. هیچ 
وقت اهل تالفی نبود. یک بار ندیدم گالیه کسی را بکند یا 
بد کسی را بگوید. همیشه اهل گذشت بود. هیچ وقت هیچ 
امتیازی از دولت و نظام نخواست و از امتیازی استفاده نکرد. 
شهید اسداللهی چه س�الی به فرماندهی لشکر 

27  رسیدند؟
پس از پای��ان جنگ و تش��کیل تی��پ یک��م انصارالنبی، 
حاج حس��ین در گردان مقداد به عن��وان فرمانده گروهان 
حضور پیدا کرد. در س��ال 1380 جانش��ین گردان مقداد 
شد. سال 87 وقتی شهید فرزانه فرمانده لشکر 27 شد حاج 
حسین را به عنوان جانشین لش��کر پیشنهاد کرد که مورد 
موافقت قرار گرفت. از س��ال 87 تا 91 جانشین لشکر بود 
و مهر س��ال 1391 به فرماندهی لشکر 27 رسیدند. شهید 
اس��داللهی در کنار وظایفی که در لشکر داشت در کارهای 
اجتماعی نیز بسیار فعال بود. وقتی در آبان 1396 در سرپل 

ذهاب زلزله آمد حس��ین آقا روز دوم وارد این ش��هر شد و 
گروه جهادی حاج احمد متوسلیان را راه اندازی و خانه های 
آسیب دیده را بازس��ازی کرد. حاجی شبانه روز برای کمک 
به زلزله زدگان حضور داش��ت. در نوروز 1397 نیز در کنار 
خانواده های زلزله زده حضور داشت تا آنها احساس تنهایی 
نکنند. به سرپل ذهاب سرپل جهاد می گفت. در جریان سیل 
خوزستان که باعث خرابی خانه  ها شد، حاج حسین خیلی 
سریع راهی جنوب شد و در سوسنگرد قرارگاه بازسازی حاج 
احمد را راه  انداخت و با کمک بسیجیان شروع به بازسازی 

خانه  ها کرد. 
شما از این حجم کار ها و مسئولیت هایشان گالیه 

نمی کردید؟
برای ما سختی های خودش را داشت ولی وقتی می دیدیم 
حاجی با اینچنین شخصیت و عقیده ای به دنبال خدمت به 
مردم است، ما هم همراهی اش می کردیم. شهید اسداللهی 
هشت ماه در سرپل ذهاب بود و هفته ای یک بار به مرخصی 
می آمد. یک بار دخترم کلی پیام زده بود که حاجی تحویل 
سال به خانه بیاید ولی ایشان فرصت آمدن به خانه را پیدا 
نکرد. اصاًل فرصت فرس��تادن یک پیام هم نداشت. با اینکه 
فراق و دوری برای ما هم سخت بود اما به خاطر شخصیت 

بلند، بامعرفت و مهربانش ایشان را همراهی می کردیم. 
با فرمانده�ی ایش�ان در لش�کر 27 تغییری در 

روحیات و رفتار ایشان ایجاد  شد؟
حاج حسین از اولین روز آش��نایی تا هنگام شهادت همان 
انس��انی بود که روز اول می شناختم. بس��یار زالل و شفاف 
بود و فقط دنبال خدم��ت در کارش بود. صبح زود می رفت 
و نیمه ش��ب می آمد. فاصله خان��ه و محل کار زی��اد بود و 
ایشان می گفت مسافت خانه تا س��رکار در رفت و برگشت 
120 کیلومتر می ش��ود. گاهی دو بار این مسیر را می رفت 
و می آمد. در تمام یادواره های ش��هدا تا لحظه آخر حضور 
داش��ت. محال بود برای یادواره ای بگوید خسته  یا مریض 
هستم. با این همه دغدغه کاری اگر مراسم عروسی آشنایی 
بود همان یک دقیقه آخر خودش را می رساند و می گفت آن 
شخص بچه خوبی بوده و باید می آمدم. یک بار پس از رفتن 
به دو یادواره شهدا به مراسم عروسی یکی از بستگان آمد و در 
اوج خستگی خودش را رساند. مراسم شهدا برایش اولویت 
داشت. هیچ وقت شهدا را فراموش نکرد. گاهی اوقات تا به 
خانه می رسید، هنوز غذا نخورده بود که جلوی درمی آمدند و 
برای موضوعی حاجی را کار داشتند. حاجی هیچ وقت دست 
رد به سینه کس��ی نمی زد و نه نمی گفت. همواره تأکیدش 

روی مسائل دینی و مذهبی بود. از بچه های کوچک ایشان 
را دوست داشتند تا پیرمردها. با همه به خوبی رفتار می کرد. 
سردار دل ها بود و وجودش پر از مهربانی بود. تمام خوبی  ها و 
لقب های خوب وصف  حال حاج حسین است. اهل وحدت و 
همدلی بود و از نفاق و تفرقه نفرت داشت. همیشه می گفت با 
هم مهربان باشیم، دنیا ارزشش را ندارد. در زندگی خانوادگی 
هم تأکیدش همین بود. حاجی به تمام باال و پایین های دنیا 

خندید. 
چه زمانی عازم سوریه شدند؟

خاطرات سوریه حاجی یک کتاب است. یکی از فرماندهان 
می  گفت حاج حس��ین مثل یک ن��خ تس��بیح، نیروهای 
سوری، لبنانی و ایرانی را کنار هم جمع می کرد. در سوریه 
می گفت دوست دارم جلوی صحنه رزم باشم ولی به خاطر 
تشخیص فرماندهانم نمی توانم آنجا حضور پیدا کنم. یک 
بار فرماندهانش تعریف می کردند زن��گ زدند حاجی باید 
عقب بیاید و ایش��ان باالخره با اصرار زیادی این موضوع را 
قبول می کند. ش��هید اسداللهی اولین بار س��ال 1394 به 
سوریه اعزام شد و در عملیات محرم در جنوب شرقی حلب 
حضور پیدا کرد.یک بار دیگر در همان سال به همراه شهید 
فرزانه به سوریه اعزام ش��د. در فروردین سال 1396 دوباره 
به سوریه رفتند و کارهای جهادی را در سوریه آغاز کردند. 
وقتی در خرداد 1397 فرماندهی لشکر را تحویل داد، یک 
ماه بعد مجدد عازم سوریه شد و چهار ماه در سوریه حضور 
داشت. سال 1398 نیز دوباره به سوریه رفتند و یک ماه در 
کنار رزمندگان جبهه مقاومت حضور داشتند. خانواده های 
مدافع حرم می گفتند بعد از ش��هادت حاجی یتیم شدیم. 
آنقدر که حاجی به آنها سرکشی می کرد و مراقب خانواده 
شهدای مدافع حرم بود. وقتی حس��ین آقا به حج رفته بود 
به دوستانش گفته بود دعا کنید شهید شوم. خدا خواست 
حاجی را در دفاع مقدس و س��وریه نگ��ه دارد و بعداً پیش 

خودش ببرد. ش��هید اسداللهی همیش��ه در مراسم  شهدا 
می گفت خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و 

ما رستگار. 
30 سال زندگی مشترک با شهید اسداللهی چه 

دستاورد هایی در زندگی برای شما داشته است؟
حضور حس��ین آق��ا در تمام لحظ��ات زندگ��ی ام پررنگ 
است. ایشان همیش��ه می گفت برای آخرت بچه  ها هم دعا 
کن. س��ردار اس��داللهی هم دین و هم دنیا را برای دیگران 
می خواست. از همه لحاظ هرجا که خواستیم قدمی برداریم 
همیشه پشتمان بود. هیچ وقت برای من نه به زبان نیاورد. 
از لحاظ فرهنگی و تعالی انسانی هرچیزی را که یاد گرفتم 
از حاجی یاد گرفتم. با حاج حسین، مرام، ایثار و گذشت را 
در طول زندگی یاد گرفتم. همسفر زندگی ام الگوی اخالص 
و صبر بود. همه اینها را کنار حاج��ی یاد گرفتم و خدا تمام 
خوبی  ها را برایم رقم زد. ش��هید یک لحظه از عمرش را به 
بطالت نگذراند. در اوقات فراغتش مطالعه یا کار فنی می کرد. 
االن حس می کنم کوه صبر و مجاهدت از کنارم رفته است. 
اگر االن شهید اسداللهی را ببینید به ایشان چه 

می گویید؟
اگر االن ایشان را ببینم می گویم خیلی بامرام بودی و ما را 
حالل کن. می گویم س��الم من را به برادران شهیدم و پدر 
و مادرم برسان، دس��ت ما را بگیر و کمک مان کن محافظ 

ارزش  ها باشیم. 

حاجی هی�چ گاه نخواس�ت از روحیه 
مجاهدت و ایثارگری اش خارج ش�ود 
و به این دنی�ا رو بیاورد. هی�چ گاه در 
تجمالت و مسائل دنیوی و مادی گرایی 
نب�ود. حاجی م�رد روزهای س�خت 
بود. اص�اًل دنبال اش�رافی گری نبود. 
بار ها ب�ه کمک کس�انی رف�ت که در 
زندگی شان مش�کلی پیش آمده بود
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مرام شهدا  الگویی برای سراسر زندگی حاج حسین بود
گفت وگوی »جوان « با همسر سردار شهید حسین اسداللهی که سال گذشته به همرزمان شهیدش پیوست
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