
حس��ين متأهل بود اما تأهلش هم مانعي براي او نش��د. 
همسرش با دلي ماالمال از عشق او را راهي كرد. تشويق ها 
و همراهي هاي خانواده بهانه اي شد تا حسين در چهارم مهر 

ماه1360براي اولين بار راهي جبهه شود. 
  حماسه آفرين عمليات »رمضان«

 شهيدحسين فرصت از مهر سال1360تا زمان شهادتش 
در پنجم مرداد ماه س��ال1362چندين بار از طريق سپاه 

عازم جبهه هاي جنگ شد. 
ايشان در عمليات رمضان در تيرماه سال1361 حماسه اي 
بي بديل خلق كرد. شهيد با يك قبضه خمپاره120 توانست 
پاتك نيروهاي عراقي را خنث��ي كند و آنها را فراري بدهد 
و حين عمليات كمين نيروهاي عراقي را در هم بش��كند. 
ايش��ان در اين عمليات به شدت مجروح ش��د. با توجه به 
رش��ادت هايي كه او در عمليات رمضان از خودش نشان 
داد، مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و به عنوان مسئول 
ارزيابي س��پاه منطقه9 كشور)سپاه اس��تان هاي فارس، 
بوش��هر، كهگيلويه و بويراحمد( انتخاب ش��د. فرماندهي 

نيروهاي ويژه لشكر المهدي)عج( و فرمانده گردان ضربت 
مقداد از ديگر افتخارات اوست. 

  نورچشم آيت اهلل نسابه دارابي
عمو زماني ك��ه از جبهه برمي گش��ت در خدمت حضرت 
آيت اهلل نسابه دارابي بود. ايشان بعد از انقالب، مسئوليت 
محافظت از حضرت آيت اهلل نسابه دارابي را بر عهده داشت. 
وقتي هم كه عمو در جبهه حضور داشت، دوستان شهيد از 
آيت اهلل نسابه محافظت مي كردند. حضرت آيت اهلل نسابه 
از دوس��تان و همكالس��ي امام خميني)ره( بود كه نقش 
ارزشمندي در ايام انقالب و جنگ تحميلي در شهرستان 

داراب و زرين دشت داشت. 
ايشان بعد از شهادت شهيد فرصت خطاب به پدر شهيد گفت: 
»حسين نور چشم من بود و ميهمان شما. خوشا به حال حسين 
كه در مقام فرماندهي صبور بود و چون كوه استوار، اما شهادت 

را سعادتي بزرگ مي دانست، خوشا به سعادتش.«
  دعاي ايل براي شهادت حسين

وقتي حسين از جبهه برمي گشت، بس��ياري از مردم ايل 

بهارلو پ��اي صحبت ها و خاط��رات او مي نشس��تند. او با 
صحبت هايش به آنها روحيه مي داد و م��ردم را به حضور 
در جبهه ها تشويق مي كرد. مي گفت: »ما بايد به نداي امام 
امت لبيك بگوييم و براي دف��اع از خاك عازم جبهه هاي 

فرانسه و شركت سي ام پي اصفهان كه در كار استخراج نفت 
بود، به عنوان حس��ابدار و مس��ئول كارگزيني مشغول بود. 
او عربي را هم مدتي كه در كويت بود، آموخت. ايش��ان درد 
محرومان جامعه، مخصوصاً دردكشيدگان منطقه زادگاهش 
را به  خوبي درك مي كرد، به گونه اي كه بيش از نيمي از حقوق 
ماهانه خود را به مس��تمندان انفاق مي كرد. پدرم هميش��ه 
سعي داشت فقر فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به نحوي 

از مردمش دور كند. 
 برسيم به موضوع دفاع مقدس، چطور راهي شد؟ 

در خانه كسي مخالف رفتنش به جبهه نبود؟
اصوالً عشاير ش��ركت در جنگ را وظيفه ملي و ديني خود 
مي دانستند و از بذل هيچ گونه فداكاري حتي از جان و مال 
خود دريغ نمي كردند. تسليح عشاير و تشكيل بسيج عشايري 
از همان ابتداي جنگ از جنبه رواني فوق العاده حائز اهميت 
بود، مخصوصاً عشاير بختياري كه اغلب آنان با اسلحه عجين 
هستند و آشنايي كامل با مهارت هاي سواركاري و تيراندازي 
دارند. آنها در جبهه ها و عمليات ها نقش بي بديلي ايفا كردند. 
تيپ ۴۴قمر بني هاش��م)ع( اس��تان چهار محال و بختياري 
كه جوانان غيور بختياري در آن س��ازماندهي ش��دند، جزو 

خط شكنان جبهه ها بودند. 
 خانواده پدربزرگم به خاطر داش��تن روحيه انقالبي، حس 

وطن دوستي و غيرت ايلي و عشايري مخالفتي با حضور بچه ها 
در جبهه نداشتند. پدرم براي اعزام به جبهه با خانواده شان 
صحبت كرد، تا حدودي مادرشان مخالف بودند، اما مادرشان 

را راضي كردند و راهي شدند. 
با توجه به اينكه در آن زمان استان چهارمحال وبختياري 
س��پاه نداش��ت، نيرو هاي اس��تان از طريق لش��كر امام 
حس��ين)ع( اصفهان و تيپ علي بن ابيطالب)ع( قم اعزام 
ش��دند كه پدرم مدتي در لشكر امام حس��ين اصفهان و 
مدتي هم به عنوان مس��ئول اطالع��ات و عمليات تيپ 

علي بن ابيطالب)ع( قم اعزام شد. 
پدرم در ش��هركرد كاراته را آموزش ديد و در رشته ورزشي 
كاراته صاحب كمربند سبز شد. او بارها توانسته بود عناوين 
قهرماني را از آن خود كند. ايشان ابتدا به  عنوان مربي رزمي 
در سپاه مشغول خدمت شدند و به علت رشادت هايي كه از 
خود نش��ان دادند و مس��لط به چند زبان زنده دنيا از جمله 
انگليسي، عربي، آلماني و فرانسوي بودند، به عنوان مسئول 
اطالعات و عمليات به كارگيري شدند. يكي از كارهاي ايشان 
در خط مقدم اين بود كه با نصب بلندگو اقدام به پخش تكبير 
و سرودهاي انقالبي مي كردند كه همين مسئله سردرگمي و 
گمراهي دشمن را باعث مي شد تا جايي كه تصور مي كردند 

نيروهاي ايراني قابل شمارش نيستند. 

ش��هيد ارس��الن حبيب��ي 1۴دي م��اه1360 در س��ن 
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علي بن ابيطالب)ع(، به فيض شهادت نائل شد. 
 چطور در جريان شهادت ايشان قرار گرفتيد؟

خبر شهادت پدرم را سپاه بروجن به خانواده داد. شنيدن 
خبر شهادت آنها را شوكه كرده بود، اما او قبل از شهادت 
همه اعضای خانواده را براي شهادتش آماده كرده بود. به 
مادربزرگم گفته بود: »من اين بار به جبهه مي روم و 15روز 
ديگر خبر شهادتم را براي ش��ما مي آورند. بعد از شنيدن 
خبر شهادتم گريه و زاري نكنيد. من مي خواهم همچون 
مواليم امام حسين)ع( به شهادت برسم. همان طور هم 
شد. بدنش پر از تركش بود و ناحيه سروگردنش به شدت 

آسيب ديده بود.«
 تعدادي از فاميل ها خودش��ان را به بيمارس��تان شوش 
رساندند. جلوي بيمارستان ش��لوغ بود. رزمنده هايي كه 
خبر شهادتش را شنيده بودند، آمده بودند به اين اميد كه 
خبر شهادت درست نباشد اما خبر درست بود. پيكر پدرم 
را بعد از بيمارستان شوش به سردخانه اهواز انتقال دادند. 
يك هفته بعد پيكر مطهرش به شهركرد منتقل و از صبح 
تا عصر در شهرهاي بروجن، بلداجي، ناغان و اردل تشييع 
شد و روز چهارشنبه، هفتم بهمن ماه1360 از مقابل مقر 
سپاه تا ميدان انقالب با شركت اقش��ار مردم شهيدپرور 
تشييع و در زادگاهش روستاي اليكوه از توابع شهرستان 

اردل به خاك سپرده شد. 
 زمان ش�هادت پدرتان شما س�ن كمي داشتيد، 
شناخت شما از ايشان چطور شكل گرفت و او را 

چگونه انساني مي بينيد؟

مروري بر زندگي شهيد شاخص بسيج عشايري كشور، سردار معلم شهيد حسين فرصت 
در گفت وگوي»جوان« با برادرزاده شهيد

غيورمرد ايل بهارلو در »والفجر۲« به آرزويش رسيد 
حسين از مردم ايل خواست براي شهادتش دعا كنند

عشق به امام، حسين را راهي جبهه كرد

جنگ ش��ويم. مي گفت امام خمين��ي)ره( در اين 
دوره، حس��ين)ع( زمان اس��ت. ما در دوران امام 
حسين)ع( نبوديم كه در كنار ايشان و ياران شان 
از دين اسالم دفاع كنيم،  اما امروز همان روز است. 
ما بايد با حضور در جبهه ها از دين و اس��الم دفاع 

كنيم.«
حس��ين از ش��ب هاي عمليات، ايم��ان و اخالص 
رزمنده ها مي گفت، از فداكاري هاي شهدا كه جان 
در طبق اخالص نهادند. او از دوس��تان شهيدش 
روايت مي ك��رد؛ از آنهايي كه به آرزوي ش��ان كه 
ش��هادت بود، رس��يدند و رفتند و او از قافله عشق 
جا مانده است. حس��ين ميان همه اين صحبت ها، 
روايات و دلتنگي شهدا از مردم مي خواست برايش 
دعا كنن��د كه به خدم��ت بي بي حض��رت فاطمه 
زهرا)س( و انبيا)ع( برس��د و به دوستان شهيدش 

ملحق شود. 
    جايگاه ابدي شهيد

يكي از دوستان عمو بعد از شهادت ايشان از آخرين 
ديدارشان براي مان اينگونه روايت كرد: »يك ماه 
قبل از شهادت حسين، ايشان را ديدم كه در گلزار 
شهدا نشس��ته بود. گفتم: حس��ين اينجا هستي! 
چرا تهران نرفتي؟ اينجا چه كار مي كني؟! شهيد 
فرصت لبخندي زد و گفت: آمده  ام جايگاه ابدي ام 
را مش��خص كنم و به جبهه برگردم. يك ماه ديگر 

مراسم تشييع جنازه من است.«
همان ط��ور كه خود ش��هيد وع��ده داده بود، 
يك ماه بعد مراسم تدفين و تش��ييع ايشان با 
ش��كوه فراوان و با جمعيت زيادي از مردم ايل 
و دوستداران شهيد برگزار ش��د. او را در گلزار 
ش��هداي امامزاده محمد روس��تاي ماريان به 
خاك سپردند. مزار شهيد فرصت همان جايي 
شد كه آخرين بار نشسته و وعده شهادت رابه 

دوستش داده بود. 
   علمدار عمليات والفجر2

قبل از عمليات والفجر2 به عمو حكم مسئوليت در 
مركز فرماندهي سپاه را مي دهند اما او نمي پذيرد و 
درخواست اعزام به جبهه مي دهد. نهايتاً مسئوليت 
فرماندهي نيروهاي ويژه لشكر المهدي )فرماندهي 

گردان ضربت مقداد ( را به عهده مي گيرد. 
قبل از عمليات والفجر2 گ��ردان ضربت مقداد به 

فرماندهي سردار شهيد حس��ين فرصت و گردان 
فجر به فرماندهي سردار شهيد مرتضي جاويدي 
براي قطع خط تداركاتي و پشتيباني دشمن وارد 
عمليات مي شوند. اين دو گردان نيروهاي دشمن 
را دور مي زنند و با ش��روع عمليات، گردان ضربت 
مقداد تپه سمت چپ تنگه و گردان فجر تپه سمت 
راس��ت تنگه را تصرف مي كند و خط تداركاتي و 
پش��تيباني و نيز راه عبورومرور دشمن را به طور 
كام��ل قطع مي كنند، ام��ا پس از چن��د روز نبرد 
سنگين با رژيم بعث اين دو گردان )ضربت مقداد 
و فجر( به محاصره دشمن درمي آيند و در نهايت 
سردار شهيد حسين فرصت پس از نبردي سخت 
و نفس��گير در محاص��ره دش��من در تاريخ پنجم 
مردادماه1362 با اصاب��ت تعداد زيادي تركش به 

بدنش به درجه رفيع شهادت نائل مي شود. 
    تنگه احد !

در عمليات والفجر2، اكثر نيروهاي گردان ضربت 
مقداد به شهادت مي رسند و فقط تعداد هشت نفر 
نيروي مجروح زنده مي مانند و همين هشت نفر به 
همراه نيروهاي باقي مانده س��ردار شهيد مرتضي 
جاويدي به خدمت امام خميني)ره( مي رس��ند. 
حضرت امام پيشاني س��ردار مرتضي جاويدي را 
مي بوسند و مي فرمايند: »شما نگذاشتيد تنگه احد 

ديگري در تاريخ اسالم به وجود آيد.«
رزمندگان در عمليات والفجر2 حماس��ه آفريني و 
جان شان را تقديم كردند اما اجازه ندادند تنگه احد 
ديگري در تاريخ اسالم خلق شوند؛ مجاهداني كه 
همچنان گمنام و مظلوم هستند. دوستان شهيد 
در سپاه شهرستان داراب خبر شهادت را به خانواده 
دادند. شنيدن خبر شهادت ش��هيد فرصت، همه 
مردم منطقه را عزادار كرد. همه مي گفتند: خوشا 
به سعادتش، حس��ين به آرزويش رسيد. خانواده 
ش��هيد فرصت وقتي ديدند غيورم��رد ايل بعد از 
مجاهدت هاي بي بديلش به آرزويش رسيد، با توسل 

به حضرت زينب)س( صبوري پيشه كردند. 
    از مردم براي مردم 

شهيد فرصت در خدمت مردم بود و هميشه سعي 
مي كرد مشكالت مردم ايل را حل كند. اين عقيده 
را داشت كه دنيا محل گذر اس��ت و هر چه خوبي 
كنيم باز هم كم است. او براي رضاي خداوند تالش 

و كوشش مي كرد. 
سردار شهيد حس��ين فرصت براي رعايت بهداشت 
مردم روستا حمامي در روستا ساخت. آنقدر خالق و 
خوش فكر بود كه همزمان با گرم شدن آب، كف حمام 
كه موزائيك بود هم گرم مي شد. با اين روش مردم در 
زمستان مي توانستند از حمام گرم روستا به بهترين 
شكل استفاده كنند. ش��هيد فرصت خوش اخالق و 
خوش برخورد بود، به طوري كه مردم از نظر اخالقي 
ش��هيد را الگوي خود قرار دادند. خوبي هاي شهيد 
براي هميشه زبانزد مردم شهرستان داراب است و از 

ياد و خاطره ها بيرون نمي رود. 
شهيد فرصت با همسرش مهربان و صميمي بود و از 
همسر خود مي خواست دعا كند به آرزوي شهادت 
برسد و دنباله رو راه ش��هدا و پشتيبان واليت فقيه 

باشد و از روحانيت حمايت كنند.
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حضرت آيت اهلل نس�ابه از دوستان 
و همكالس�ي ام�ام خمين�ي)ره( 
خط�اب ب�ه پ�در ش�هيد فرصت 
گف�ت: »حس�ين ن�ور چش�م من 
بود و ميهمان ش�ما. خوشا به حال 
حس�ين ك�ه در مق�ام فرماندهي 
صب�ور ب�ود و چ�ون كوه اس�توار، 
ام�ا ش�هادت را س�عادتي ب�زرگ 
مي دانس�ت، خوش�ا به سعادتش«

شهيدحس�ين فرصت چندي�ن بار در 
درگيري با س�اواك زخمي مي ش�ود و 
كار به جايي مي كش�د كه شهيد تابلوي 
شاهنشاهي را از روي ورودي شهرستان 
داراب برم�ي دارد و به روس�تا مي برد و 
ب�ا همي�ن تابل�و روي رودخان�ه براي 
عبور و مرور مردم پل درس�ت مي كند

   صغري خيل فرهنگ 
قطع�ًا ب�راي س�ازمان بس�يج جامعه عش�ايري 
انتخ�اب ي�ك ش�هيد ش�اخص كار دش�واري 
اس�ت؛ ش�هدايي كه ه�ر ي�ك در مس�ير زندگي 
خ�ود نخب�ه و نمون�ه بودن�د؛ همان هاي�ي كه به 
محض دي�دن رد پاي دش�من در مرزهاي كش�ور 
بي هيچ فراخ�وان و عنوان�ي، بس�يجي وار راهي 
دف�اع از اس�الم و مرزه�اي كش�ور ش�دند. 
امسال سردار معلم شهيد حس�ين فرصت از استان 
فارس به عنوان ش�هيد ش�اخص انتخاب شد تا مرور 
زندگي و س�يره اين ش�هيد افتخاري ديگر بر تارك 
جامعه عشايري كشور باشد. ش�هيد حسين فرصت 
هميش�ه از مردم ايل مي خواس�ت براي ش�هادتش 
دع�ا كنن�د؛ غيورم�ردي ك�ه در عملي�ات رمض�ان 
خ�وش درخش�يد و ف�راي هر س�مت و مس�ئوليت 
راه�ي ميدان نب�رد والفج�ر2 در حاج عمران ش�د و 
نهايت�ًا در همي�ن عملي�ات ب�ه آرزوي�ش رس�يد. 
براي روايت از زندگي تا شهادت شهيد حسين فرصت 
ب�ا ب�رادرزاده اش حميدرض�ا فرصت همراه ش�ديم.

  تابلوي شاه و پل روي رودخانه!
عموحس��ين متولد اول شهريور ماه س��ال 1336و اهل 
شهرستان داراب، روستاي بهروزآباد، از عشاير ايل بهارلو 
بود. ايشان در يك خانواده مذهبي و عشايري متولد شد؛ 
فرزندي كه به شكرانه وجودش نام او را حسين گذاشتند. 

ايشان داراي چهار برادر و پنج خواهر است. 
شاه مردم عش��اير ايل بهارلو را يكجانش��ين كرد و مردم 
ايل بهارلو در چندين روستا ساكن ش��دند. عشاير غيور 
ايل بهارلو قب��ل از انقالب، فعاليت هاي زيادي داش��تند 
و با رژيم ستمش��اهي مبارزه مي كردند. ش��هيد فرصت 
قبل از انقالب در تظاهرات ش��ركت مي كرد و هميشه با 
مأموران شاه درگيري داشت. در پي همين درگيري ها با 
مأموران، شهيد فرصت چندين بار زخمي مي شود و كار 
به جايي مي كشد كه شهيد تابلوي شاهنشاهي را از روي 
ورودي شهرس��تان داراب برمي دارد و به روستا مي برد و 
با همين تابلو روي رودخانه براي عب��ور و مرور مردم پل 

درست مي كند. 
  ايل بهارلو و بدرقه حسين 

عمو حسين سال1358 ديپلم خود را گرفت و سال1359 
به استخدام آموزش وپرورش شهرستان داراب درآمد، اما 
با شروع جنگ تحميلي بر خود واجب دانست كه وارد سپاه 
شود تا در اين شرايط بتواند بهتر به كشور خدمت كند و 

راهي ميدان نبرد با دشمن شود. 
ش��هيد حس��ين فرصت با صحبت هايي كه ب��ا خانواده 
مي كند، نظرشان را براي اعزام به جبهه جلب مي كند. او از 
ارادتش به امام خميني و لزوم حضورش در جبهه براي آنها 
مي گويد: »امروزه كه دوران دفاع مقدس است، من وظيفه 
خودم مي دانم ك��ه به نداي امام ام��ت، امام خميني)ره( 
لبيك بگويم و به سپاه پاس��داران بپيوندم تا براي دفاع از 

ميهن اسالمي عازم جبهه هاي جنگ شوم.«
همين جمالت و عشق او به امام خميني دل خانواده را هم 
همراه كرد. مردم ايل بهارلو حسين را راهي جبهه كردند 
و براي بدرقه اش صف كشيدند؛ غيورمردي كه مدتي بعد 

افتخار ايل شد. 

   صغري خيل فرهنگ
»اليك�وه« زادگاه م�ردان غي�ور عش�اير اس�تان 
چهارمحال و بختي�اري اس�ت ك�ه حت�ي زندگ�ي 
عش�ايري مانع درخش�يدن توانايي هاي شان نشد. 
ارس�الن رزمي كار بود و ب�ا همين عنوان وارد س�پاه 
ش�د، اما نبوغ و تس�لطش ب�ه زبان های انگليس�ي، 
عربي، آلماني و فرانس�وي بهانه اي ش�د در كس�وت 
مس�ئول اطالعات و عمليات مش�غول خدمت شود. 
»رول�ه اليك�وه« تنها ن�ام يا عن�وان يك كت�اب در 
م�ورد زندگ�ي ش�هيد ارس�الن حبيب�ي و رواي�ت 
مجاهدت هاي�ش در جبه�ه نيس�ت، بلك�ه حكايت 
خواندني م�ردان عش�ايري اس�ت كه با ش�جاعت، 
ش�هامت و ايثار حماس�ه آفريدند و تقدي�م بيش از 
11ه�زار ش�هيد عش�اير گ�واه اي�ن مدعي اس�ت. 
برگ�زاري كنگ�ره ش�هداي جامع�ه عش�ايري در 
اس�تان چهار محال و بختي�اري بهان�ه اي ش�د ت�ا با 
زهرا حبيبي فرزند س�ردار ش�هيد ارس�الن حبيبي 
كه از ش�هداي ش�اخص اين اس�تان اس�ت، همكالم 
ش�ويم و از س�يره زندگ�ي فرمان�ده اطالع�ات و 
عمليات تيپ 17علي بن ابيطالب)ع( بيش�تر بدانيم. 

 اهل كدام استان هستيد؟ خانواده پدرتان چطور 
با ام�ام خمين�ي)ره( و  آرمان هاي انقالب آش�نا 

شدند؟
پدرم س��ال 1335در روس��تاي آليكوه از توابع شهرستان 
اردل اس��تان چهار محال و بختياري به دنيا آمد. ايش��ان به 
همراه مادرم مدتي در اصفهان و مدتي ه��م به همراه چند 
تن از همش��هري هاي مان در نجف آباد زندگ��ي مي كردند. 
پدرم نوارهاي صوتي صحبت هاي امام و عكس هاي ايش��ان 
را اولين بار آنجا می بيند و با امام َآش��نا مي شود و فعاليتش 
را با پخش اعالميه ها و شب نامه ها در نجف آباد آغاز مي كند. 
انتقال اعالميه ها به شهركرد و توزيع آنها در شهر با همكاري 
مادرم باعث شد هر دوی آنها مورد تعقيب ساواك قرار بگيرند 
و چند نوبت خانه مان از سوي مأموران ساواك بازرسي شود، 
كار به جايي رس��يد كه پدرم مجبور شد به كويت سفر كند 
اما چند اعالميه همراهش دردسرس��از و در فرودگاه كويت 

بازداشت شد. 
 شغل ايشان چه بود؟

پ��درم طي س��ال هاي قب��ل و بع��د از پيروزي انق��الب در 
ش��ركت هاي مختلفي كار مي كرد، ايش��ان در شركت فلور 

من زمان ش��هادت پدرم تنه��ا 10ماه داش��تم. تمام 
ش��ناختم از پدرم در خاط��رات دوس��تان، خانواده و 
همرزمانش خالصه مي شود. مي دانم كه پدرم مقيد، 
مكتبي، ش��وخ طبع، اهل ورزش، مطالعه و كار بود. او 
بسيار دغدغه جوانان را داشت، وقتي در روستا حضور 
داشت، پيگير مشكالت اهالي روستا، خصوصاً جوانان 
اهل روستا بود. براي مادرم همسري مهربان، همراه و 
با مسئوليت و دلس��وز بود. مادرم مي گويد: »هميشه 
س��فارش تو را به من مي كرد و مي گفت من كه شهيد 
مي ش��وم، ولي مواظب دخترم باش و او را زينب گونه 

تربيت كن تا در مكتب اسالم پرورش يابد.«
مادربزرگ��م مي گف��ت: »به ارس��الن گفتم پس��رم 
نمي خواهد به جبهه بروي، خطرناك است. حرف امام 
را پيش كشيد كه فرموده بودند اگر صداميان به داخل 
خاك ما بيايند، با ناموس كشور ما چه مي كنند. بعد 
گفت، من به جبهه مي روم و شهيد مي شوم تا اسالم به 

رهبري امام زنده و پايدار بماند.«
يكي از دوستان پدرم مي گفت: »شهيد حبيبي تازه از 
جبهه برگشته بود. او را در يكي از ميهماني هاي فاميلي 
ديديم. دور هم نشس��تيم و جلس��ه خوبي تشكيل 
شد. ايشان در آن جلس��ه شروع كرد به تشريح نقش 
امام)ره( در انقالب و چرايي آغاز جنگ تحميلي، او از 
حمالت صدام ملعون به كشورمان و همراهي استكبار 
و ابرقدرت ه��اي مخالف با نظام جمهوري اس��المي 
صحبت كرد. ايشان در ادامه براي جوانان از ضرورت 
حضور در جبهه ها گفت. ش��هيد حبيبي هميشه از 
رشادت ها و افتخارآفريني جوانان و رزمنده هاي جبهه 
صحبت مي كرد و مشوق جوانان و دوستان براي حضور 
در جبهه بود. در انتهاي جلسه و زمان برگشت به خانه 
چند نفري آمدند و از ايشان درباره چگونگي ثبت نام و 

اعزام به جبهه پرسيدند.«
  همرزم شهيد: محسن يارايي

-  خطبه »همام«
آقاي محسن يارايي اهل شيراز و از دوستان صميمي 
پدر بود. خاطره اي جالب از پ��درم برايم روايت كرد 
كه براي تان مي گويم: »يك شب همراه پدرت براي 
شناسايي رفتيم. بايد مدتي در گودال و چاله منتظر 
مي مانديم. ارسالن گفت بيا درباره سؤال آن برادر كه 
در آن شب شناسايي از ما پرسيد، حرف بزنيم )ما چند 
روز قبل براي گشت زني رفته بوديم. آن زمان عراقي ها 
در كرخه مستقر بودند. ما تا خود سايت رفتيم و دقيقاً 
تمام جاده ها را شناسايي كرديم. همان شب يكي از 
بچه ها پرسيد، تقوا چيست و متقي كيست؟! ارسالن 
گفت: مگر خطبه همام حضرت علي)ع( را نخوانديد؟ 
وقتي فهميد حتي اسم اين خطبه هم به گوش مان 

نخورده است، گفت: يادمان باشد در يك فرصت باهم 
اين خطبه را بخوانيم.(

آن شب انگار وقتش شده باش��د، ياد آن سؤال افتاد و 
ش��روع كرد به خواندن خطبه »همام«، طوري روان 
و س��ليس مي خواند كه انگار يك قطعه شعر فارسي 
مي خواند: "َفاِنَهّ اهللَهّ ُسْبحانَُه َو تَعالی َخلََق الَْخلَْق حيَن 
َهُّه  َخلََقُهْم َغِنّياًَع��ْن طاَعِتِهْم، آِمناً ِم��ْن َمْعِصَيِتِهْم، الِن
ُه َمْعِصَيُة َمْن َعص��اُه، َو التَْنَفُعُه طاَعُة َمْن اَطاَعُه.  التَُضرُّ
نْيا َمواِضَعُهْم.  َفَقَسَم بَْيَنُهْم َمعايَِشُهْم، َو َوَضَعُهْم ِمَن الدُّ
واُب، َو  َفالُْمتَهُّقوَن فيها ُهْم اَْه��ُل الَْفضائِِل، َمْنِطُقُهُم الصَهّ

َملَْبُسُهُم االْْقِتصاُد، َو َمْشُيُهُم التَهّواُضُع. 
اما بعد، خداوند پاك و برتر مخلوق��ات را آفريد، در 
حالي  كه از اطاعت ش��ان بي نياز و از گناه شان ايمن 
بود، زي��را عصيان عاصيان به او زيان نمي رس��اند و 
طاعت مطيعان او را سود نمي دهد، پس روزي  آنان 
را در ميان شان تقسيم كرد و هر كس را در دنيا، در 
جايي  كه س��زاوار بود قرار داد. پرهيزكاران در اين 
دنيا اهل فضائلند، گفتارشان صواب، پوشاك شان 

اقتصادي  و رفتارشان افتادگي  است.«
ارسالن پشت سرهم و سطر به س��طر مي خواند و 
ترجمه مي كرد و اشك مي ريخت. من مات و مبهوت 
نگاهش مي كردم كه چقدر مسلط خطبه را ترجمه 
و تفسير مي كند. وقتي تمام شد، انگار سبك شده 
بود. آن شب خيلي گريه كرد. من ساكت بودم و فقط 

گوش مي دادم.«
  شهادت »روله اليكوه«

 قرار بود ع��ده اي از برادران لش��كر21 حم��زه براي 
شناس��ايي منطقه به منطقه ش��وش و چنانه بروند. 
شهيد حبيبي عهده دار اين مسئوليت بود و راهنماي 
آنها شد. من در قرارگاه ماندم و همراه آنها نرفتم. پيش 
از ظهر بود، يكي يكي بچه ها آمدند اما هر كدام تا من را 
مي ديدند سريع نگاه شان را مي دزديدند و رد مي شدند. 
يكي از بچه ها آمد و گفت محسن قرارتان با ارسالن به 
هم خورده است )مي دانست قرارمان ساعت11 بود.( 
ارسالن كمي مجروح شده، به من گفت تا به شما اطالع 
دهم. مدتي گذش��ت. بين بچه ها صحبت از شهادت 
بود. مي گفتند: »ما به جبهه نيامديم كه برگرديم. عصر 
بود. يكي از بچه ها حرف آخر را زد و گفت: از اين به بعد 
برادر محسن يارايي مسئول ما شده است. امروز صبح 
موالي مان امام حس��ين)ع( صداي شان زد. دنيا براي 
ارسالن كوچك شده بود. اين حرف ها نشان از شهادت 
ارسالن مي داد، ولي من باورم نمي شد. دوست داشتم 
همچنان كه در اين دنيا يك لحظه از هم جدا نبوديم، 
زمان رفتن هم باهم باش��يم. وقتي خبر شهادتش را 

شنيدم، معناي آن گريه هاي شبانه را مي فهميدم.«

گفت وگوي»جوان« با فرزند سردار شهيد ارسالن حبيبي از فرماندهان شاخص شهيد عشاير استان چهارمحال و بختياري

او حسيني شهيد شد تا من زينبي تربيت شوم

پ
ت چ

سم
ل 

ر او
/ نف

ت
رص

ن ف
سي

د ح
هي

   ش
 

88498481ارتباط با ما


