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اول دفتوور    15  

مقدمه ناشر

شاید اگر در روزهای اول شهادت »سردار حبیب لک زایی« گفته می شد که با 
گذشت تنها 6 ماه از شهادت او، سه جلد کتاب با بیش از 1100 صفحه درباره 
وی منتشر خواهد شد کمتر کسی باور می کرد؛ آن هم با این وضعیت چاپ 
و کاغذ؛ و آن هم در شرایطی که سال ها از شهادت بسیاری از دردانه های این 
سرزمین گذشته، اما کاری برای آنان نشده و یادبودی برایشان منتشر نگشته 

است.
اما این کار بزرگ به همت خانواده  و یاری ارادتمندان بی شمار این شهید انجام 

شد و اینک دفتر سوم کتاب حبیب دلها در مقابل شما قرار دارد.
ولی گرچه این کتاب ها دستاورد بزرگی محسوب می شوند؛ اما شاید دستاورد 
بزرگ تر و همت بلندتر، برگزاری همایش حبیب دلهاست که اینک با ابتكار 
دوستان و بستگان شهید و کمک حدود 30 سازمان و نهاد در دست اجراست.

بی شک، این کار اگر بخوبی سامان گیرد و فراورده های درخوری داشته باشد، 
نه تنها دست مایه دفاتر بعدی حبیب دلها فراهم خواهد شد؛ بلكه الگویی کم نظیر 

خواهد گردید برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت.
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16    حبیب دلهوا

فراخوان این همایش در پایان این کتاب آمده است و امیدواریم که شما خواننده 
گرامی نیز نقشی در برگزاری آن داشته باشید؛ با بنان، بیان یا معرفی آن به هم گنان.

*  *  *
ـ زحمت اصلی بر  ـ همانند دو دفتر قبل  در انتشار دفتر سوم حبیب دلها نیز 
دوش اخوان شهید بود. بویژه باید از »آقای رضا لک زایی« تشكر کرد که با 
جدیت و پیگیری، با آشنایان و همرزمان شهید به گفتگو نشست و مستندات 

خوبی را به یادگار گذاشت.
همچنین آقایان »محمود کریمی«، »محمدجواد خرسندی«، »مهدی نقوی«، 
»حسین قربان تقی« و »اسماعیل فرجی« نیز در راه نشر این کتاب همكاری 
ـ مدیرکل  فراوانی نمودند، که البته در اینجا الزم است از برادر خرسندی 
همكاری های فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و همكار ما در خبرگزاری 
ـ تشكر مضاعفی داشته باشم؛ زیرا با وجود زحمات طاقت فرسا و اضافه بر  ابنا 

سازمان، قدردانی متناسبی از او صورت نمی گیرد. تقبل اهلل منه و منا.

سید علیرضا حسینی عارف
مدیر عامل مؤسسه فرهنگی هنری ابناءالرسول)ص(

اردیبهشت 1392
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سخن مؤسسه

خداوند را شاکر و سپاس گزاریم که به ما توفیق عنایت کرد دفتر سوم را نیز 
به منظور تعظیم شعائر الهی و بزرگداشت شهادت و شهیدـ  همانند دفتر اول 
و دفتر دومـ  به محبان اهل بیت علیهم السالم و خیل عالقه مندان و دوستان 

سردار شهید حاج حبیب لک زایی تقدیم نماییم. 
سازماندهی دفتر سوم »حبیب دلها« تقریباً همانند دو دفتر پیشین است. 
بار اصلی کار همچنان بر دوش آقای رضا لک زایی بود که از همت واالی 
ایشان تشكر می شود. عزیزانی نیز همكاری خوبی داشتند که به ویژه مایلیم 
از حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی، مجید اله کیخا، رضا 
پیغان، سلمان لک زایی، صادق لک زایی، طیبه صیادی، علیرضا رخشانی، میثم 
لک زایی، مهدی لک زایی، مهدی کیخا، مجید اکبریان و ... سپاس گزاری کنیم. 
از زحمات آقایان محمود کریمی، مهدی نقوی و حسین قربان تقی در بخش 

طراحی و چاپ نیز تقدیر و تشكر می شود.
بسیاری از مراکز و نهادها و سازمان ها و برخی اشخاص حقیقی از دفتر 
دوم کتاب »حبیب دلها« حمایت کرده و در چاپ و توزیع آن مشارکت 
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18    حبیب دلهوا

و همكاری به عمل آوردند که بویژه از مسؤوالن دانشگاه امام حسین )ع( 
سردار جاهد، سردار شعبانی ، سردار کفعمی و حاج ابوالفضل خسروی تقدیر 
و تشكر به عمل می آید. گفتنی است در مراسمی که به منظور بزرگداشت 
شهدای تاسوکی و سردار شهید حاج حبیب لک زایی و رونمایی از دفتر دوم 
حبیب دلها به همت مجمع رزمندگان استان سیستان و بلوچستان مستقر در 
تهران، هیأت سجادیه سیستانی های مقیم تهران و مرکز آینده پژوهی مطالعات 
فرهنگیـ  اجتماعی شهید قلنبر برگزار شد، جمعی از دانشجویان دانشگاه 
افسری امام حسین)ع(، فرماندهان اسبق سپاه استان سیستان و بلوچستان، 
سردار اشجع و دکتر لطیفی از بنیان گذران سپاه استان در سال 1358 و دیگر 

مسئولین لشكری و کشوری حضور داشتند.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه زاهدان، 
با حضور و سخنرانی در مجالس بزرگداشت شهید واالمقام حاج حبیب 
سید  سردار  نیز  و  ایشان  از  که  بود  حبیبیان  دل  تسلی بخش  لک زایی، 
حسن مرتضوی، فرمانده محترم سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، 
سپاسگزاری می شود. از تالش حجت االسالم والمسلمین آقای قربان پور، 
مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان سیستان و بلوچستان و همكارانشان، 
به سبب برگزاری نشست معرفی دفتر دوم کتاب حبیب دلها در زاهدان نیز 
قدردانی می شود. همچنین از حجت االسالم والمسلمین حسینی عارف، 
مدیر عامل خبرگزاری اهل بیت علیهم السالمـ  ابنا و همكارانشان، حجت 
االسالم والمسلمین عباس دانشی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
سیستان و بلوچستان و همكارانشان، و نیز جناب آقای غالمی، مدیر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان و همكارانشان، تقدیر و 

تشكر به عمل می آید.
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اول دفتوور    19  

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با تقبل هزینه، امكان چاپ 
دفتر سوم »حبیب دلها« را فراهم آورد که از جناب سرهنگ حمزه دهقان، 
مدیر این دفتر در استان سیستان و بلوچستان و همكارانشان، به سبب پیگیری 

مجدانه تقدیر و سپاسگزاری می شود.
در پایان مؤسسه دست یاری همه دوستان و منتقدان را به گرمی می فشارد 
و از همه عزیزانی که مطلبی درباره سردار شهید سپاه اسالم حاج حبیب 
لک زایی و یا نظری درباره این مجموعه دارند تقاضامند است به یكی از 

شیوه های زیر مطالبشان را ارسال نمایند:
نشانی پستی: زاهدان، صندوق پستی 98155-1191 

نشانی پایگاه اطالع رسانی:
 www.arshiyankavir.ir

نشانی پست الكترونیک:
 arshiyankavir@gmail.com

شماره تماس: 09109616152  
فكس: 02512856903

شماره حساب جهت دریافت کمک های مردمی نزد بانک ملت:
4254666268

 
دکتر شریف لک زایی
رئیس هیأت مدیره

مؤسسه فرهنگیـ  هنری عرشیان کویر تاسوکی
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20    حبیب دلهوا

مقدمه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خداوندا، همه چیز تویی؛ و غیر از تو همه هیچ. خداوندا، تو عزیزی؛ و 

غیر از تو همه ذلیل. خداوندا، تو غنی ای؛ و غیر از تو همه فقیر. 
گل سرخ باطراوت و همیشه بهار شهادت، هیچ گاه پژمرده نمی شود و تا 
پایان تاریخ، مطاف بلبالن شیدا و عاشق است؛ چرا که این گل، این زیبایی 
و این عمر جاودانه، ریشه  در عشقی نامیرا دارد؛ عشقی که با نوای ملكوتی 
»بل احیاء« حضرت معشوق در جهان طنین افكنده است. پس تجلیل از 
شهید، قدردانی از حیات است و تكریم و ترسیم چشم انداز زندگی؛ چرا که 
مرگ سرخ بهتر است تا تن به ذلت دادن! و رفتن به زیر سم اسبان جنگی 

راحت تر است تا زیر بار حرف باطل رفتن.
از دیگر سو، زنده نگهداشتن یاد امامزادگان عشق و پراکندن عطر خوشبوی 
آنان در کرانه هستی، مساوی است با باالبردن کیفیت و ارج و ارزش زندگی؛ 
یک زندگی شرافتمندانه و الهی؛ کاری که بانوی صبر و ایثار؛ زینب کبری 
انجام داد و اکنون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، به امید گوشه 
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نگاهی همان راه را می رود و همان بار را می برد؛ امید که به مقصد برسد و 
برساند. 

امیدواریم دیگر نهادها، سازمانها و خواهران و برادران نیز با اقتدا به شیرزن 
حماسه پرور کربال، در پیمودن این راه که سرانجام با ظهور منجی جهانی 
ـ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ به اوج خود می رسد، همراه و همسفر 

شوند؛ 
اکنون خداوند را، هزاران بار، شاکریم که به ما توفیق داد تا از »حبیب دلها«، 
سردار شهید حاج حبیب لک زایی، پروانه ای که متعبدانه، متعهدانه و عاقالنه 
در جنگ و صلح، عاشقانه به گرد شمع حقیقت گردید، سخن بگوییم و 

بشنویم.

سرهنگ پاسدار حمزه دهقان
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان سیستان وبلوچستان 
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اشاره
بخش اول و دوم گفتگوی منتشر نشده با سردار شهید حاج حبیب لک زایی در 
دفتر اول و دوم کتاب »حبیب دلها« منتشر شد و اینک بخش سوم این مصاحبه 

منتشر می شود.
در این گفتگو سردار شهید از دوران کودکی و تحصیل و مبارزه با رژیم پهلوی 
سخن گفت. همچنین در بخشی دیگر به جزییات حضور در جبهه و نجات معجزه 
آسای خود گفتگو می کند. و بخش سوم این مصاحبه، که جزییات دیگری از حیات 
این شهید سعید را آفتابی می کند. این گفتگو در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1389 

انجام شده است.

حبیب دلها ؛ از هامون تا شلمچه
قسمت سوم

ـ ظاهراً چاشنی یک نارنجک هم در بدن شما باقی مانده بود؟!
ـ بله؛ اینجا ]درناحیه گلو[ چاشنی نارنجک گیر کرده بود، متوجه می شوی؟ 
اینجا حلقه نارنجک گیر کرده بود که بعد من حلقه نارنجک را در بیمارستان 

دیدم و با دستم آن را کندم، جایش اآلن هست؛ اینجا.
حاال! داشتم در مسیر می آمدم که دوباره مجروح شدم، این بار پهلویم مجروح 
شد، یعنی یک بار گردن، پیشانی و چشمانم ترکش خورده بود، در مسیر هم 
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که می آمدیم پهلویم ترکش خورد. بعد آقای شبستری دست مراـ  درحالی 
که چشمانم جایی را نمی دید ـ گرفت و با خودش می آورد که دوباره 
درگیری شد و او خودش اسیر شد؛ در حالی که قبل از آنكه عراق بیاید و به 
خط آخر برسد و آن را به خود الحاق کند من را از معرکه آورده بودند بیرون.

ـ خوب اینها باید به مصاحبه قبل اضافه شود.
ـ خوب ما رفتیم که بخوابیم!

ـ جریان آقای شبستری را که گفتید. آقای حیدری نسب شما را از کجا 
آورد؟

ـ ببین! من که اینجا مجروح شدم فشنگ نداشتم، تفنگم را هم داده بوده بودم 
به یكی از رزمنده ها، بعد من به یكی از بچه های رزمنده گفتم من جلوی تو 
راه می روم، تو پیشانی ام را ببند که خون نیاید، چفیه ام را که به کمرم بسته 
بودم، باز کردم و  دادم دستش، او هم پیشانیم را بست. یک مقداری که با این 
رزمنده که او را نمی شناختم آمدم، حیدری نسب را دیدم. به حیدری نسب 

گفتم من را هم با خودت ببر! ناچاراً دستم را گرفت و یک مقداری آورد.

ـ کدام حیدری نسب؟
آقای  دیدیم.  را  شبستری  آمدیم،  ما  مقداری  یک  که  بعد  محمدرضا.  ـ 
حیدری نسب، دست من را داد به دست آقای شبستری. شبستری دستم را 
گرفته بود و داشتیم می آمدیم که خمپاره ای نزدیكمان منفجر شد، من رفتم 
هوا و خوردم زمین، اینجا بود که خمپاره پهلویم را برده برد، چون دستم در 
دست آقای شبستری بود، و بین دست و پهلویم یک فاصله ایجاد شده بود، 

www.takbook.com



فيل اول/  فتار اول/ حبیب از زبان حبیب    29  

ترکش خمپاره از اینجا رفته بود؛ باز من اینجا دوباره مجروح شدم.

ـ سه بار؟
ـ دو بار!

ـ دو بار چطوری بود؟
ـ یک بار در کله گاوی و یک بار هم در مسیری که داشتم می رفتم.

ـ کله گاوی اسم منطقه بوده؟
ـ نه! یک خاکریزی بود که این خاکریز حالت کله گاوی داشت و به آن 

می گفتند کله گاوی.

ـ این جراحت، سطحی بود؟
ـ نه! ببین ترکش از اینجا خورده بود و عصب چشم را قطع کرده بود که 
هنوز قطع است. بعد از اینجا یک ترکش آمده بود پشت این، که هنوز هم 
هست. این چشمم خونریزی داخلی کرده بود و بینایی اش را از دست داده 
بود، چشم دیگر هم که کامل عصبش قطع شده بود، بعد از همینجا رفته بود 
داخل. اینجای گلویم هم خورده بود، صورتم هم همه اش ترکش خورده 
بود. در مسیر هم که داشتم می رفتم، پهلویم ترکش خورد، پا هایم هم ترکش 

خورد، دیگر ترکش خوردم! هر چه دلت بخواهد ترکش خوردم!

ـ گفتید اینجای گلویتان چه گیر کرده بود؟
ـ اینجا، سر نارنجک. ببین! نارنجک یک حلقه دارد که می کشی اش، اینجا 
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رفته بود گیر کرده بود، بعد در بیمارستان کشیدم و درش آوردم.

ـ بعد اینجا آقای حیدری نسب می رود؟
ـ اول یک رزمنده، بعد آقای حیدری نسب، بعد هم آقای شبستری. در این 
فرصت هم چون گلوله دشمن می آمد، ترکش می خوردیم، یكی، دو تا، 

همینطور که راه می رفتیم، ترکش هم می خوردیم.

ـ شبستری چکاره بود؟
از زابل، شوهر خانم داوودی1 ـ خدا  نیروی رزمنده بود، یک پاسدار  ـ 
رحمتش کند ـ بود؛ مهم این بود که آقای شبستری که دست من را گرفته 
بود و داشت می آورد، خودش اسیر شده بود! بعد هم احساس کرده بود من 

شهید شده ام! اما من آمده بودم.

ـ بعد آن جریان اعزام چطوری بود؟
ـ بابا ما باید بریم بخوابیم دیگر. )با خنده(

ـ من مجبورم بدون تعارف بگویم که صحبت های شما بخشی از تاریخ 
مملکت است، من از جنابعالی به عنوان خبرنگار می پرسم شما هم باید 
بگویید. خوابم می آید هم نداریم، چون احتماالً کس دیگری از شما 
نمی پرسد؛ مطالبتان را تا االن هم تعریف کرده اید، برخی هم به نظر من 

آشناست و قباًل شنیده ام.
ـ خوب اگر تعریف کرده ام چرا ننوشتی؟ )با خنده(
1. ایشان نخستین مسؤول بسیج خواهران در شهرستان زابل بود. 
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ـ چون آن موقع من این رسالت را نداشتم. خوب ببین آن لحظه جراحت 
شما را که من نوشتم، یکی از آشناها که خوانده بود، واقعاً تحت تأثیر 
قرار گرفته بود. من آنجا را اینطوری نوشته ام: »احساس کردم پهلویم 
خیلي درد مي کند و مي سوزد، دستم را طرف پهلویم بردم که پهلویم را 
کمي بخارم و مالش بدهم که ناگهان احساس کردم انگشتانم وارد بدنم 
شدند، و دستم به چیز نرمي خورد و خیس شد، متوجه شدم ترکش هاي 
خمپاره پهلویم را پاره کرده اند و یک شکاف به اندازۀ یک کف دست 

در پهلویم ایجاد شده است.«
ـ آره! االن هم جایش معلوم است.

ـ من یادم هست، آن موقع زابل بودیم که شما مجروح شده بودید، ما 
هم یواشکی در کمین کمپوت هایی بودیم که برای شما می آوردند ...

ـ قضیه جبهه رفتن ما، چون من دو سه بار جبهه رفتم. سال 60 بود بعد که 
می خواستم بروم جبهه، خوب من که فكر می کردم کار خوبی می کنم و گفته 
بودم که جبهه می روم. صبح که می خواستم بروم در خانه را قفل کردند که 

من نروم.

ـ خانه کجا بود؟
ـ در خانه دایی بودیم.

ـ همان خانه که یک اتاق داشت.
ـ آره، در خانه را خانمم قفل کرده بود که من نروم. من هم اراده کرده بودم 
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که واقعاً بروم. فكر کردم که باید چكار کنم، دیدم چیزی به ذهنم نمی آید. 
یک قاشقی را برداشتم با   ته همان قاشق یک کمی با قفل ور رفتم، دیدم در 
باز شد. از خانه رفتم بیرون. به در حیاط که رسیدم دیدم در حیاط را هم 

قفل کرده اند.
من 12 اسفند 1360من ازدواج کردم. روزی که می خواستم بروم جبهه 17 
اسفند ماه بود که خانواده می گفتند نرو! یعنی چهار روز بعد از ازدواجم 

می خواستم بروم جبهه که خانواده می گفت نرو.

ـ همین مطالب را بگویید.
ـ در را که قفل کرده بودند، من قاشق را همینطور که به قفل زدم، قفل در باز 
شد. اصاًل معجزه آسا بود! من که کمی تالش کردم باز شد. آمدم که بروم، 

دیدم در حیاط را هم قفل کرده اند.

ـ خوب در باغچه نداشت؟ حوضی؟ گوسفند یا مرغی که از کنارش 
رد شده باشی؟

ـ به نظرم گوسفند بود، حاال یادم نیست که چه بود اما بعد که رفتم دیدم 
در حیاط هم که قفل است. برای باز کردن در حیاط هم دنبال کلید نگشتم. 

جوان بودم و از روی دیوار صاف پریدم و رفتم.
حاال یک نكته جالب تری می شود که برایت بگویم. رفتم کرمان، پادگان 
کرمان که رفتیم که اعزام بشویم، گفتند االن الزم نیست که بروید، برگردید 
و مرخصی بروید و چهار، پنج روز دیگر بیایید. ما برگشتیم و دوباره آمدیم 

زابل. جماعت خوشحال شدند که ما برگشتیم.
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ـ زابل از کجا اعزام شدید؟
از سپاه زابل اعزام شدیم. مردم جمع شدند، بدرقه کردند و ما اعزام شدیم.

ـ پس از خانه رفتی سپاه؟
ـ بله دیگر. همین سپاه که االن در خیابان شهید مطهری است. آمدیم کرمان. 
حدوداً بیست، سی نفری بودیم که همه آنها را می شناختم، چون در سپاه 
با هم بودیم. من هشتم تیرماه 1360 وارد سپاه شدم. از یک سال قبلش 
هم با سپاه همكاری داشتم؛ یعنی از سال 1359 به بعد. هشتم تیرماه 1360 
تا هفدهم اسفند ماه 1360 هم خوب در سپاه مشغول بودم و خیلی ها را 

می شناختم. کرمان که آمدیم گفتند سه چهار روز بروید مرخصی.

ـ عذر می خواهم! از زابل کی راه افتادید؟
ـ صبح از سپاه زابل راه افتادیم. فكر کنم ساعت حدود هشت با اتوبوس 
حرکت کردیم به طرف سپاه زاهدان، نماز و نهار و این مسائل را سپاه بودیم. 
بعد از ظهر از سپاه زاهدان آمدیم کرمان. سپاه آن موقع روبروی همین 

استانداری االن بود، قباًل هم استانداری همانجا بود.

ـ خوب اینجا کسی سخنرانی نکرد؟ یا کسی نیروها را توجیه نکرد؟
ـ چرا. فرمانده سپاه استان. به نظرم »آقای خاکسار« بود همین که رئیس حج و 
زیارت هم بود. در مورد هر چه که الزم بود صحبت  کرد؛ مانند اینكه: فرمان امام 
هست و قطعاً باید به جبهه برویم و اما این ها که آمده بودند همه شان داوطلب 

بودند کسی را به زور و اجبار نفرستاده بودند. یک سخنرانی حماسی بود.
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از زابل هم که آمده بودیم اسفند دود کرده بودند، از زیر قرآن رد کرده بودند، 
با سالم و صلوات، مردم و هم رفقای پاسدارمان که می ماندند، جمع زیادی 
آمده بودند و با سالم و صلوات بدرقه می کردند. خیابان دم سپاه پر شده بود. 
مردم خیلی بودند، نمی توانم تخمین بزنم اما مردم خیلی بودند. نمی دانم که 
با هر یک از نیروها چقدر آمده بودند، به جز من که از خانه فرار کرده بودم. 
مردم با شكوه تمام یک مقداری همراه اتوبوس پیاده هم آمدند. در سپاه 

زاهدان هم مردم نبودند و خود مسئولین سپاه ما را بدرقه کردند.

ـ این هم روش اعزام به جبهه در زابل.
ـ خوب بعد ما آمدیم کرمان. این نكته را بگویم که می خواهم بخوابم.

ـ از خواب خبری نیست.
ـ صبح باید بروم سر کالس!

ـ جناب عالی معموالً وقتی تشریف می آورید که من بعد از ظهرش را 
خوابیده ام و سرحالم.

ـ غروب از زاهدان راه افتادیم. نزدیک صبح، هوا هنوز تاریک بود که رسیدیم 
کرمان. خوب من آمدم کرمان. کرمان گفتند االن نیرو اعزام نمی کنیم و شما 

بروید مرخصی و چند روز بعد بیایید. من هم برگشتم زابل.

ـ خوب یعنی هماهنگی نبود؟
اینطوری گفتند. ما هم  آنها  باالخره  نبوده،  یا  بوده  ـ نمی دانم هماهنگی 

برگشتیم.
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ـ یعنی بی نظمی حاکم بود. درست است؟
ـ هر چه بود. ما برگشتیم زابل.

ـ این سؤال که االن من می پرسم آن موقع برای شما مطرح نشد؟
ـ برای ما نه، چون این قضایا برای ما طبیعی بود. نه بی نظمی بود و بی انظباطی، 
البته آنها می توانستند بگویند که بمانید ولی گفتند که بروید شهر خودتان و 

برگردید. من که برگشتم خانواده خوشحال شدند.

ـ خوب برگشتن تازه دامادی که یواشکی رفته بود جبهه و چند روز بعد 
برگشته بود خوشحالی هم دارد.

ـ خوب حاال که برگشته بودم، دنبال این بودم که این دفعه چطور بیایم که 
تجربه دفعه قبل تكرار نشود. خوب باالخره من برگشتم اظهار شادمانی 
کردند، از همه بیشتر هم عروس خانم خوشحال شد و خانواده عروس خانم. 
چون که برای آقا و خانواده ما قضیه جا افتاده بود؛ آنجا نه کسی ناراحت شد 

و نه کسی گفت نرو! من قبلش رفتم و خداحافظی کردم و آمدم.

ـ با پدر و مادر قبل از باز کردن در با قاشق خداحافظی کرده بودید؟
اهالی منزل در آن  با همه خداحافظی کرده بودم،  بله! روز قبلش  ـ 
موقع  خواهرانم »صغری« و »صدیقه« و برادرانم »نجف« و »شریف« 
بودند. حاال می خواهم بگویم که با اهالی آنجا من خداحافظی کردم 
هیچ عكس العمل منفی نبود. هیچی خداحافظی کردم رفتم تمام. اما 
عكس العمل منفی مال خانمم بود دیگر. آنجا کسی به من نگفت که 
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نرو ولی عروس خانم می گفت که نرو! بقیه هم دخالت نمی کردند.

ـ بعد موقع خداحافظی مثاًل بابا چیز خاصی نگفت؟
ـ نه نه. اتفاقا دعای محفوظ ماندن را برایم خواند: »إِنَّ الَّذی َفَرَض َعَلیَْک 
اِحمیَن؛  ُ َخیٌْر حافِظاً َو ُهَو أَْرَحُم الرَّ الُْقْرآَن لَرادَُّک إِلی  َمعاد«1 )ان شاء اهلل( »َفاهللَّ

پس خدا بهترین نگهبان است، و اوست مهربانترین مهربانان.«2
بله خوشحال شدند که من برگشتم. به آقا گفتم آمدم که چند روز بعد ]باید[ 
بروم ولی به حاج خانم نگفته بودم. دنبال این بودم که این دفعه چه طور بروم 

که مشكلی نشود. تو فكر می کنی چطور رفتم؟
ساکم را هم از کرمان نیاورده بودم؛ این از ساک. قباًل ساک را که بسته بودم 
فكر نمی کردم که مخالفت بكنند وقتی گفتم دارم می روم، مخالفت کردند. 
فكر می کردم که مثل خانه بابا مخالفت نمی کنند و عكس العمل منفی ندارند، 
آنجا را هم فكر می کردم همینطوری است و گفتم من دارم می روم، بعد دیدم 
می گویند که نرو! هر چه هم رفتنم جدی تر می شدم آن ها بیشتر ناراحت 

می شدند.
بار دوم دنبال این بودم که بروم. ما حاج خانم را برداشتیم، رفتیم خانه آقا. ما 
با خانم شوخی داشتیم. من هم می خواستم به یک شكلی، مطلب را بگویم 
و بروم. به حاج خانم گفتم یک لیوان آب خوردن به من بده! به شوخی 
گفت نمی دهم، خودت آب بردار و بخور! من هم گفتم اگر به من آب 
خوردن ندهی، می روم جبهه. گفت برو جبهه! من هم بلند شدم کفش هایم 
را پوشیدم و رفتم. در مسیر آقای دامنرویی را دیدیم که آقا در خانه اش بود، 

1. سوره قصص)82(، آیه 58
2. سوره یوسف)21(، آیه 46
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گفتم خانه که رفتی بگویی که فالنی گفت من رفتم. فكر می کردند شوخی 
می کنم. مادرم هم گفت که حاال که بیرون می روی یک مرغ هم سر راهت 
بخر! مرغی را هم که خریده بودم دادم دست آقای دامنرویی که ببرد و گفتم 
به مادرم هم بگویی که من رفتم جبهه. خوب من هم شوخی داشتم و دنبال 
همچین بهانه ای بودم که وقتی می روم جبهه گریه و ناراحتی این چیز ها 

نباشد. بعد خانم متوجه شده بود که من جدی گفته بودم و رفته ام جبهه.

ـ دوباره سپاه و دوباره اعزام؟
ـ نه! دیگر ما به اختیار خودمان بودیم و به عنوان مرخصی برگشته بودیم و 
کاری به سپاه نداشتیم. چون ما نیروی جنگ بودیم و از سپاه معرفی شده 
بودیم و تمام. بعد آمدیم کرمان، از کرمان آمدیم اهواز، مدتی اهواز بودیم و 
آموزش دیدیم. حاال اینها را داشته باش که می خواهم بخوابم. قرار شد من 
راننده تانک بشوم بعد عملیات زود شرو ع می شد لذا از اهواز آمدیم شوش، 
پنج شش روزی شوش بودیم. از شوش رفتیم دشت عباس، از دشت عباس 
در عملیات فتح المبین شرکت کردم. عملیات فتح المبین که تمام شد تسویه 
حساب کردم و برگشتم. باز تا دفعه بعدی که آمدم )خنده شهید(. اینها را 

تو نداری اصاًل!

ـ نه. فکر کنم کس دیگری هم نداشته باشد!
ـ در عملیات فتح المبین شرکت کردم؛ »إِنَّا َفتَْحنا لََک َفتْحاً ُمبینا« )فتح، آیه1(. 
ما بنا بود 15 کیلومتر پیش روی راه برویم. بعد که خط را شكستیم، دیدیم 
کسی مقابلمان نیست. سوار تویوتا شدیم و 50 کیلومتر با ماشین رفتیم! خط 
را که شكستیم، عراق پشت سر نیرو نداشت، 50 کیلومتر پیشروی کردیم. 50 

www.takbook.com



38    حبیب دلهوا

کیلومتر مستقیم، به کیلومتر مربع که زیاد است، باید نگاه کنی چقدر می شود. 
جاده شوشـ  اهواز و جاده شوشـ  دزفول آنجا آزاد شد. تپه های 202 آزاد 
شد، ما آنجا بودیم. کمر سرخ آزاد شد. خیلی از دوستانم آنجا شهید شدند.

یک رفیق داشتیم به نام »ارباب رشید« که زود تر از من رفته بودند آنجا. من 
که آنجا رفتم آمد، وقتی فهمید من آمده ام، آمد پیش من. گفت چهل و هشت 
ساعت بعد عملیات است، بعد از عملیات می روی زابل؟ گفتم مگر ما شهید 
نمی شویم؟ گفت ممكن است شهید شویم. بعد از هم خداحافظی کردیم و 
داشتیم دور می شدیم که برگشت، گفت که ممكن است که من شهید شوم 
ولی یک نگرانی دارم، پرسیدم از چه نگرانی؟ در ضمن برادرش هم جبهه 
آمده بود. گفت هیچی! اخوی ام جبهه آمده و من برادرم را ندیده ام و دل 
تنگش هستم. من اخوی اش را اهواز دیده بودم، اخوی اش به من یک شانه 
داده بود. شانه را گذاشته بودم در جیبم و همان لحظه هم همراهم بود. گفتم 
من اخوی ات را دیده ام، این شانه را هم به من هدیه داده است. شانه را از 
من گرفت و سرش را شانه زد، ریشش را هم شانه زد و گفت حاال خاطرم 
جمع شد. خداحافظی کرد. کمی که رفت دوباره برگشت، گفت فالنی بیا 
با هم یک قراری بگذاریم، گفتم چه قراری؟ گفت هر یک از ما شهید شد، 
روز قیامت دیگری را شفاعت کند. گفتم باشد. ما این قرار را با هم گذاشتیم 
و دوباره با هم خداحافظی کردیم. گفت چهل و هشت ساعت دیگر عملیات 
شروع می شود. گفتم چطور؟ گفت به ما گفته اند از اینجا که بروید فالن جا 
درختی است، فالن جا زیارتی است، اینجا جاده است، از اینجا اینطوری 

می رویم و...

ـ کجا شهید شده بود؟
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ـ دوستان دیگر گفتند که کنار همان درخت شهید شد. من بعد رفتم جایی 
که شهید شده بود. دشت عباس یک زیارتی دارد. بعد من دو سه بار رفتم 
آنجا. این قدر برای من شیرین بود، مردم هم کشاورزی می کردند. من رفتم 

در سنگری که آنجا بود.
شبی هم که ما باز از پشت خط راه افتادیم و رفتیم خط، هفتاد نفر داخل یک 
هیفا نشستیم. هیچكداممان هم تفنگ نداشتیم. یک دفعه دیدیم که از خط 
ایران رد شده ایم و وارد خط عراق شده ایم. موقع اذان مغرب و عشاء هم بود. 
چون هیفا چادر داشت، عراقی ها نفهمیدند و متوجه حضور ما نشدند. این 
هیفا از همان راهی که آمده بود برگشت. عراقی ها هم ندیدند. اگر عراقی ها 
می دیدند همه ما را اسیر می کردند. هفتاد نفر داخل ماشین بودیم، بدون هیچ 

اسلحه ای؛ یک قبضه تفنگ هم نداشتیم.

ـ آقای ارباب رشیدیچطور شهید شده بود؟
ـ در عملیات فتح المبین شهید شده بود. شهید ارباب رشید و شهید نصیری 
که از بچه های زابل بود آنجا شهید شدند. شهید سمیعی از »باالخانه« آنجا 
شهید شد که زابل دفن هستند. شهید ارباب رشید »ده ارباب« دفن است. 
پسر آقای چشک که ارتشی بود آنجا شهید شد؛ چون ارتشی ها و سپاهی ها 
با هم ادغام شده بودند. ارتشی ها   همان اول تانک ها را گذاشتند و فرار  کردند، 
بسیجی ها و پاسدار ها هم ماندند، یک بساطی بود. عرض کنم خدمت شما 
که ده، پانزده نفر از رفقای ما همانجا شهید شدند. شهید رنجوری هم آنجا 
شهید شد، چند نفر دیگر هم بودند. باالخره عملیات تمام شد، ما را تسویه 

حساب کردند و ما برگشتیم زابل.
بعد سپاهیان حضرت رسول)ص( که آمدند من هم با آنها آمدم. حاج آقای 
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ناظری هم آن موقع فرمانده حوزه مقاومت بود. من بدون اجازه آمده بودم. 
متوجه شدم که برای من گزارش رد کرده اند دادسرای نظامی، که فالنی 
بدون اجازه رفته جبهه. آقای ناظری را با هفت، هشت نفر دیگر را یک 
طوری برگرداندم. خودم هم ماندم. من که ماندمـ  خدا رحمت کندـ  شهید 
میر حسینی گفت فرمانده جنگ که من هستم، من به تو تكلیف می کنم 
که برگردی. شهید میرقاسم میرحسینی گفت من به تو تكلیف می کنم که 
برگردی آنجا، چون آنجا بیشتر الزم است که نیروهای داوطلب را جمع و 
جور کنی و بفرستی جبهه. گفتم وقتی تو به عنوان فرمانده جنگ می گویی 

چشم. آنجا که رفتم به من گفتند باید بروی دادسرا.

ـ جناب عالی نیرو جمع می کردید؟
ـ خوب من آنجا مسئول بسیج بودم دیگر. حاج آقا ناظری آن موقع مسئول 
بسیج زهک بود. من مسئول بسیج شهرستان زابل بودم. اگر می خواهی این 
مطالب را که من بگویم و تو بنویسی، کلی حساب و کتاب دارد؛ ما کجا 
رفتیم، می خواستم راننده تانک بشوم، بعد زمان نبود، راننده تانک نشدم، رفتم 
تک تیرانداز شدم، در عملیات شرکت کردم؛ اینها خیلی داستان دارد. باز 
آمدم و دوباره رفتم جبهه. موقعی که فاو را گرفته بودند. می خواستم عملیات 
فاو را شرکت کنم، عملیات لو رفت و اجرا نشد، برگشتم. دوباره آمدم و 
اواخر سال 66 رفتم که در نبرد شلمچه آنجا تازه من مجروح شدم. من از 
آخر برایت گفته ام! یک بار تمام مسئولین شهرستان زابل را از فرماندار گرفته 
تا همه شان را بردم بازدید از جبهه حدود ده روز، مناطق جنگی را نشانشان 

دادم.
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ـ چه تاریخی؟
ـ اینها تاریخ هایشان هست، چون وقتی برگشتم، فرماندار برایم لوح تقدیر 
نوشته و فرستاده بود. لوح تقدیر هنوز هست و تاریخ دارد. این ها می شود 
کتاب؛ یعنی این یک مرحله از جبهه که مربوط به سال شصت است؛ شكلی 
که به جبهه آمدم، چطوری آمده ام، چطوری رفتم اهواز، چطور آموزش 
دیدم، کجا رفتم؛ در کدام رزمایش ها، تا در عملیات فتح المبین شرکت کردم 
تا عرض کنم خدمت شما عملیات که تمام شده و برگشتم. دوباره مشغول 
شدم. دوباره آمدم. دوباره مشغول شدم، دادسرای نظامی رفتم، باز دوباره 

آمدم تا اینكه مجروح شدم.

ـ سه بار؟
ـ آره! این در صورتی بوده است که همزمان سیستان و بلوچستان هم جبهه 
محسوب می شد؛ مثاًل تمام این جبهه هایم 9 ماه بوده ولی اآلن مدت جبهه ام 
طبق قانون 75 ماه است، چون آن مدتی را هم که سیستان و بلوچستان 
بوده ام آن ها هم جبهه محسوب می شده است. همه پاسدارانی که در سیستان 
و بلوچستان بودند در زمان جنگ برایشان جبهه محسوب می شده است 
چون به آنها می گفتند اینجا هم تنگه احد است و جنگ است. من در تمام 
عمرم یكبار دادسرای نظامی رفتم، آن هم به خاطر اینكه بدون اجازه جبهه 

رفته بودم.
االن باید خوابید، هیچ چیزی مهم تر از خواب نیست )خنده شهید(. شب 

بخیر، برای نماز هم بیدار کنی.
به همین خاطر مرا از منزل آن بنده خدا آوردی؟!
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ـ امیدی نداشتم که تعریف کنید. 
ـ باالخره فهرست را برایت گفتم.

ـ یادداشت کردم، ان شاء اهلل تکمیلش می کنیم. متشکر و ممنون.

www.takbook.com



گفتاردوم

جرعه ای از جام 
حبیب

www.takbook.com



www.takbook.com



فيل اول/  فتار دوو/ /روه ای از /او حبیب    45  

/ایگاه تربیت بدنی در اسالو

به قلم: سردار شهید حاج حبیب لک زایی

مقدمه
موضوع سخن در این نوشته، جایگاه تربیت بدنی، در اسالم است. انگیزه های 
متعددی سبب شد تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم که عالوه بر 
عالقه شخصی به موضوع، باال بردن سطح اطالعات جامعه درباره ورزش و 
تربیت بدنی و ارزش آن از دیدگاه اسالم دلیلی برای این انتخاب بوده است.
تا جایی که من مطالعه کردم، در این باره منابع مستقل زیادی وجود ندارد. 
جزوه نسبتاً جامع و خوب در این باره نوشته آقایان »دکتر حسن غفوری فرد« 
و »سید علی گرامیان« به نام ارزش و جایگاه ورزش در اسالم وجود دارد. 
نوشته دیگر اسالم و بازی کودکان است که بنا بر ادعای نویسنده آن »دکتر 
احمد بهشتی« برای اولین بار در جهان اسالم مسئله بازی کودکان را از 

دیدگاه اسالم مورد بحث قرارداد داده است.
سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از: »تربیت بدنی در دین اسالم چه 
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جایگاهی دارد؟« و سؤاالت فرعی هم عبارتند از:
الف( حكم عقل درباره تربیت بدنی چیست؟

ب( حكم قرآن، دستورات پیامبر )ص(، ائمه هدی و سیره عملی انبیاء و ائمه  
ـ علیهم السالمـ  در این باره چه بوده است؟

فرضیه من این است که با توجه به اینكه تربیت بدنی از نظر عقل حسن 
است و نه قبیح؛ پس تربیت کردن قوای جسمی بدن از نظر اسالم نیز مورد 
سفارش قرار گرفته است؛ چون هر آنچه را که عقل حكم به خوب بودن 
آن کند، شرع نیز به نیكو بودن آن حكم می کند و به همین جهت گفته شده 

است: »کل  ما حكم به العقل حكم به الشرع.«
به هر حال در این نوشته در پی آزمون این فرضیه خواهم بود.
روش تحقیق، نقلی و نوع تحقیق دستوری و تجویزی است.

مفهوم تربیت بدنی
برای اینكه خوانندگان در مورد موضوع مورد بحث اتفاق نظر داشته باشند 
در اینجا مفهوم مورد بحث را تعریف می کنم. منظور من در این نوشته از 
مفهوم تربیت بدنی هر گونه دستور، سیره و کاری است که نتیجه آن تربیت 
و سالمت بدن البته با جهتگیری الهی باشد؛ بنابراین بحث من شامل انسان 

در تمام سنین زندگی چه کودکی، چه جوانی و چه بزرگسالی خواهد بود.

تربیت بدنی و حکم عقل
آدمی پیوسته به دنبال چیز گمشده ای به نام سعادت بوده و در این راه از 
تأیید عقل نیز برخوردار بوده است و می دانیم که انسان ها بالفطره کمال خواه 
و آرمانخواه هستند. در این مسیر عده ای راه خطا پیموده اند و چیزهای 
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موهومی همچون ثروت یا قدرت و... را سعادت پنداشته اند. اما در اسالم 
این سعادت مقید به توجه به آخرت است. یعنی هر گونه توجه به دنیا تنها 
در پرتو نگاه به آخرت معنی پیدا می کند؛ زیرا دنیا مزرعه و کشتزار آخرت 

شمرده شده است.
طبیعی است که برای رسیدن به هر هدفی باید از ابزارهای خاصی استفاده 
نمود. حال که می خواهیم به سعادت برسیم باید از ابزارهای الزم استفاده 
بازی های  تفریحات سالم،  که ورزش،  است  نموده  ثابت  تجربه  نماییم. 
هدفدار و غیر مخرب، روحی سالم و با نشاط را به ارمغان می آورد و سالمت 
روح، سالمت عقل و فكر را به بار می آورد. در اینجا پای حكم عقل به میان 
می  آید. عقل حكم می کند که هر چیزی که انسان را به سعادت می رساند 
انجام آن مطلوب است. البته شرع هم در اینجا به کمک عقل می  آید و آن 
ابزار ها را معین می کند و جلوی هر گونه سوء استفاده ای را می گیرد تا مبادا 
عده ای به عنوان اینكه هدف، وسیله را توجیه می کند، دست به هر کاری 
نزنند و درست به همین دلیل است که من در اینجا به صرف حكم عقل در 
مورد مطلوب بودن تربیت بدنی اکتفا نمی کنم و به سراغ شرع نیز می روم و 

موارد آن را بازگو می کنم.

تربیت بدنی در مکتب قرآن
از کودکی شروع می کنیم و پاسخمان را از قرآن می خواهیم. در این باره پاسخ 
قرآن این است که کودک نیاز به بازی دارد و در این مورد همه خوانده ایم 
»حضرت  گرفتن  برای  یعقوب)ع(«  »حضرت  فرزندان  که  برهانی  که 
یوسف)ع(« از پدر به آن دست یازیدند همین برهان بود که  ای پدر! اجازه 
بده یوسف با ما بیاید و مدتی در صحرا بازی کند. و می دانیم که یعقوب)ع( 
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به درخواست فرزندان پاسخ مثبت داد و یوسف)ع( را به آن ها سپرد و شد 
آنچه شد. در اینجا فواید بازی1 را نقل می کنم:

1. بازی وسیله ای برای یادگیری است.
2. بازی وسیله ای برای آمادگی نسبت به زندگی و مسؤولیت های آینده 

است.
3. بازی وسیله ای برای ابتكار است.

4. بازی وسیله ای برای کسب موفقیت و سرشار شدن جان و دل کودک از 
شادی و نشاط است.

5. بازی وسیله ای برای رشد اندام است.
6. بازی مانع افسردگی و انزوا است.

7. بازی وسیله ای برای اجتماعی شدن کودک است.
8. بازی وسیله ای برای ارضای میل برتری جویی و خودنمایی است.

9. بازی نشانی از مهر و عالقه و عشق و کین در وجود کودک است.
ناراحتی ها و  بیرون ریختن  بازی وسیله ای برای تمكین عواطف و   .10

عقده ها است.
11. بازی وسیله ای برای شناخت شخصیت کودک و رشد شخصیت او 

است.
12. بازی وسیله ای برای واژگون کردن واقعیت ها در راه ارضای امیال درونی 

و تخفیف ناراحتی هاست.
و اما از کودکی بیرون بیاییم و برویم سراغ بزرگسالی. در این مورد نیز 
آیات قرآن بسیار گویا است. در جریان انتخاب »طالوت« به عنوان فرمانده 

لشكریان دو دلیل ذکر شده است:
1. اسالم و بازی کودکان؛ صص 35 و 36
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1.  علم طالوت
2. قدرت جسمی طالوت

این مطلب به این معنی است که قدرت بدنی وقتی که در کنار ارزش های 
الهی قرار گرفت، دارای قداست و ارزش می شود. همین جا گفتنی است که 
همه آنچه می گوییم وقتی است که تربیت بدن، مقدمه تربیت روح باشد. در 
غیر این صورت نه تنها مورد تأیید نیست، بلكه مذموم نیز خواهد بود؛ همانند 
آنچه امروزه در جهان غرب، عموماً، شاهد آن هستیم که نیازی به وارد شدن 

در این بحث نمی بینیم.
فكر می کنم که در هر مورد اشاره ای کافی باشد تا بتوانیم  این موضوع را به 

سرانجام برسانیم.

تربیت بدنی در روایات
از سن کودکی شروع می کنیم. در این باره احادیث فراوانی رسیده است که 
کودکان آزادند و باید بازی کنند و حتی اگر کسی نبود که با کودک بازی کند، 
باید آنكه کودک در دامن او تربیت می شود خود را به کودکی بزند )نقش 
کودک را انتخاب کند( و با کودکش، بازی کند تا کودک از نظر جسمی و 

روحی تربیت شود. و چه جالب مولوی می سراید:
چون که با کودک سر و کارم فتاد

پس زبان کودکان باید گشاد
که برو ُکتّاب تا مرغت َخَرم

یا مویز و جوز و فستق آورم1
و از رسول اهللَّ ـ صّلی اهللَّ علیه و آله ـ رسیده است که: »الولد سیّد سبع 

1. مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ص 866.
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سنین، و عبد سبع سنین، و وزیر سبع سنین؛ فرزند، به مدت هفت سال 
سرور، به مدت هفت سال بنده و به مدت هفت سال وزیر است.«1 برداشت 
ما این است که سروری کودک در هفت سال اول به این است که با کارهایی 
که می کند پدر و مادرش را در محدودیت قرار می دهد. اتفاقاً احادیث دیگر 
این معنی را تأیید می کند؛ چون در حدیث دیگری کلمه »یلعب« به کار رفته 
ادُِق علیه السالم: »َدِع ابْنََک یَْلَعْب َسبَْع ِسنِین؛ فرزندت را   رها  است؛ َقاَل الصَّ

کن تا به مدت هفت سال بازی کند.«2
و حاال برویم به سراغ سنین باال تر. از حضرت رسول اهللَّ صّلی اهللَّ علیه و آله 
بَاَحة؛ به پسران خود  ْمَي َو السِّ نقل شده است که فرمودند: »َعلُِّموا أَبْنَاَءُکُم الرَّ

تیراندازی و شنا یاد دهید.«3
و یا نقل شده است که از انس بن مالک سؤال شد آیا در زمان پیغمبر برای 
مسابقه شرط بندی می کردید؟ جواب داد: بلی؛ حضرت رسول اهللَّ صّلی اهللَّ 
علیه و آله با اسبی که داشت شرط بندی کرد و مسابقه را برد و این پیروزی 

باعث مسرت آن حضرت شد.
الَْخیِْل  َو مِْن رِباِط  ةٍ  ُقوَّ اْستََطْعتُْم مِْن  َما  لَُهْم  وا  أَِعدُّ نیز در تفسیر آیه »َو 
ُکم؛ هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها  ِ َو َعُدوَّ تُْرِهبُوَن بِهِ َعُدوَّ اهللَّ
]دشمنان[، آماده سازید! و)همچنین( اسب های ورزیده )برای میدان نبرد(، تا 
به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید«4 آمده است که این 
قوت، تیراندازی است و نیز بهترین سرگرمی ها اسب سواری و تیراندازی 

معرفی شده است.

1. مكارم األخالق، شیخ حسن فرزند شیخ طبرسی، قم، انتشارات شریف رضی، 0731.
2. من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

3. النوادر للراوندي، سید فضل اهلل راوندی، قم، دار الكتاب، بی تا.
4. سوره انفال، آیه 60
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باری، گفتیم که چیزی که از عقل مطلوب است شرع نیز مهر تأیید بر آن 
می نهد منتهی آن را جهت دار می کند.

تربیت بدنی و سیره عملی معصومین علیهم السالم
سیره و روش زندگی پیامبر )ص( و ائمه )ع( نشان می دهد که آن بزرگوارن 
به تربیت جسم خویش توجه داشته اند. به همین دلیل هم وقتی در جنگ ها 
حضور مستقیم پیدا می کردند قدرتشان به اندازه ای بود که دیگران به پای 
ایشان نمی سیدند؛ البته این به دلیل قوت ایمان آن حضرات نیز بود. همه 
می دانیم که در جنگ خندق قهرمانی امام علی علیه السالم آن چنان بزرگ 
بود که ارزش عبادت جن و انس را پیدا نمود. حضرت امیرالمؤمنین علیه 
السالم  با تربیت بدنی توانست عمرو بن عبدود را به زمین بكوید و با تربیت 
روحی توانست بر هوی و هوس غلبه نماید و در پرتو این پیروزی، پیروزی 

بر عمروبن عبدود ثوابی بیش از عبادت جن و انس پیدا نمود.

نقش تربیت بدنی در عبادات
از نماز شروع می کنیم. همه می دانیم، و چنانكه فتوی همین است، انسان باید 
نماز را آن گونه که قادر است بخواند و به فرض اگر ایستاده نمی تواند، تكیه 

داده و اگر تكیه داده نمی تواند نشسته و ... .
در مورد روزه هم اگر روزه برای جسم انسان ضرر داشته باشد روزه گرفتن 
حرام است؛ و نیز فلسفه تشریع روزه، سالمت و صحت بدن معرفی شده 
تندرست  تا  بگیرید  »صوموا تصحوا؛ روزه  که  داریم  لذا حدیث  است؛ 

بمانید.«
حج نیز که مظهر همبستگی دینی مسلمان است مملو از حرکت های بدنی است.
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جهاد، تماماً متكی به تربیت بدن و روح است و امر به معروف و نهی از 
منكر نیز وقتی ممكن است که ناهی و یا آمر از قدرت الزم برای ضمانت 

اجرا استفاده نماید.

خاتمه
پایان بخش این نوشته سخنانی از رهبران معظم انقالب اسالمی است که به 

شكلی نتیجه گیری و جمع بندی این مقاله هم محسوب می شود.
بنیانگذار و معمار کبیر انقالب »امام خمینی« می فرمایند: 

»عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان طور که بدن را تربیت می کند 

و سالم می کند، عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس 
هم دنبال او باید باشد. شما همان طور که ورزش می کنید و اعصاب خودتان 
را قوی می کنید، و ان شاء اهللَّ برای مملكت و آتیه مملكت مفید واقع خواهید 
شد، الزم است که همه ابعاد وجودی خودتان را تحت تربیت ورزشی 
درآورید. این علی علیه السالم که در هر جا می رویم اسم او هست؛ پیش 
فقها وقتی می رویم فقه علی؛ پیش زاهدها وقتی که می رویم زهد علی؛ پیش 
صوفي ها وقتی که می رویم آنها هم می گویند تصوف علی؛ پیش ورزشكاران 
هم که می رویم آنها هم می گویند که علی و با اسم علی شروع می کنند. این 
علی همه چیز است. یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است. و لهذا هر 
طایفه ای خودشان را به او نزدیک می کنند. و خاصیت هر طبقه را هم دارد.

 خاصیت قدرت ورزشكارها را به طور وافی دارد. می گویند که حضرت این 
بازوی ایشان مثل اینكه آهن بوده است! و قدرت هایی هم در شمشیرزنی به 
کار می برده است که ضربت های علی را می گویند که »یكی بوده«. از این 
طرف که می زده دو تا می کرده؛ از این طرف هم که می زده دو تا می کرده. 
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یكدفعه اگر به فرد می زد، دو نیم می کرد. اگر این طور هم می زد دو نیم 
می کرد. این علی همه چیز است؛ و همه چیز ماست؛ و ما همه باید تابع او 

باشیم .«1
رهبر حكیم و فرزانه انقالب »آیت اهلل خامنه ای« هم معتقدند: 

»همه  آحاد مردم، باید ورزش را جّدی بگیرند. همه باید برای سالمتی 

خودشان، ورزش را یک ضرورت و کار الزم به حساب آورند. جامعه 
بود.  خواهد  کارآمد  و  زنده  و  پرتالش  و  نشاط  با  جامعه ی  ورزشكار، 
عادت ورزش را به فرزندان خودتان هم منتقل کنید. کودکان و نوجوانان به 
خصوص جوانان را به ورزش کردن وادار کنید. حتّی افراد مسن و پیر هم 
باید ورزش کنند. هر کسی ورزش متناسب با حال خود ورزش ، یک  کار 
الزم و یک وظیفه است که برای نشاط و طراوت دائمی جامعه  الزم است. 

امروز جامعه ی ما به این طراوت و این نشاط احتیاج دارد.«2

فهرست منابع
1. قرآن مجید.

2. احمد بهشتی، اسالم و بازی کودکان، تهران، اداره کل تربیت بدنی وزارت 
آموزش و پرورش چاپ دوم، 1367.

3. پیام انقالب، شماره 387، انتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی.
4. حسن غفوری فرد و سید علی گرامیان، ارزش و جایگاه ورزش در 
اسالم، تهران، کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول، 1369.

1. سخنرانی امام خمینی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران، در تاریخ 23 
اردیبهشت ماه 1358.

2. بیانات مقام معظم رهبری در جمع در مراسم افتتاحیه ی مانور فرهنگی، ورزشی جانبازان و 
معلوالن کشور در تاریخ 15 شهریور ماه 1376.
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5. سید فضل اهلل راوندی، النوادر للراوندي، قم، دار الكتاب، بی تا.
6. شیخ حسن فرزند شیخ طبرسی، مكارم األخالق، قم، انتشارات شریف 

رضی، 1370.
7. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404 ق.

8. فرمایشات امام خمینی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1358.
9. فرمایشات مقام معظم رهبری در تاریخ 15 شهریور ماه 1376.

10. جالل الدین محمد بلخی)مولوی(؛ مثنوی معنوی.
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این گفتگو از سوی نشریه حماسه جاویدان در فرودین 1386 با سردار حاج حبیب 
لک زایی به عنوان رییس ستاد راهیان نور منطقه مقاومت سپاه استان سیستان و 

بلوچستان در خصوص اعزام به این اردوها انجام گرفته است.

فلسفه و/ودی و تأثیرات اردوهای راهیان نور

ـ فلسفه وجودی و تاریخچه اردوهای راهیان نور را بیان فرمایید.
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. از آنجایی که کشور ما دارای حكومت اسالمی و 
اندیشه و فرهنگ ضد استعماری می باشد، اردوهای راهیان نور گامی است 
بلند در شناسایی و بهره برداری از ذخیره ماندگار ملت ایران و رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس. به این بهانه هر ساله خیل عظیمی از دلدادگان و 
پویندگان راه والیت و شهادت خود را به وادی مقدس و جای پای شهیدان 
می رسانند؛ تا ضمن آشنایی با آن مدرسه عشق و ایثار و بیعت مجدد با رهبر 
عزیزمان، از برنامه های اثرگذار روحی، فرهنگی و معنوی، فیض و بهره برده 
و ضمن تقویت روح والیت پذیری، گام مثبتی در روحیه ظلم ستیزی و 

استكبار ستیزی مردم ما به وجود آید.
تاریخچه این اردو ها بر می گردد به سال های آخر جنگ؛ اما صورت رسمی 
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از سال 1373 شروع شد و به خصوص پس از سفر مقام معظم رهبری در 
نوروز سال 1376 که معظم له با توجه به بحث تهاجم فرهنگی و ترفندهای 
دشمنان داخلی و خارجی با حضور خویش در منطقه شلمچه و مناطق 
عملیاتی باعث خیر و برکت شده و از آن تاریخ امت خداجوی ایران اسالمی 
با تأسی از امام و مرادشان هر ساله در ایام تعطیالت نوروز راهی مناطق 

عملیاتی می گردند و هر ساله به کیفیت و کمیت آن افزوده می شود.

ـ به نظر جنابعالی استقبال مردم خداجوی استان سیستان و بلوچستان 
از طرح راهیان نور و اعزام به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس 

چگونه بوده است؟
ـ امت شهید پرور استان سیستان و بلوچستان با تأسی از امام شهیدان و در 
جهت بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس و با توجه به 
برنامه ریزی های این منطقه جهت حضور در سرزمین مقدس قدمگاه افالکیان 
و معراج شهیدان، الحمداهلل استقبال بسیار خوبی از این اردوها داشته و دارند. 
آن گونه که مستحضرید این اردو ها با عنوان طرح »از طلوع فجر تا حماسه 
فتح« از دوازدهم بهمن ماه سال 1385 آغاز و تا سوم خرداد ماه 1386 ادامه 
خواهد داشت که اولین گروه اعزامی از استان، عزیزان بسیجی و سنگرسازان 
آموزشی شهید  از مجتمع  ادارات  بسیج  پایگاه شهید خیابانیان  بی سنگر 
خیابانیان سازمان جهاد سازندگی استان بوده و سپس اقشار دیگر همچون 
دانشجویی، بسیج محالت، خواهران، دانش آموزی و... استمرار داشته و دارد.

ـ نیروهایی که اعزام شده اند همه از افراد بسیج هستند یا برای عموم مردم 
آزاد بوده است؟
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ـ اکثریت افراد شرکت کننده در اردو ها را عزیزان بسیجی تشكیل می دهند؛ به 
شكلی که قریب به نود و هشت درصد بسیجی اند. شرکت در اردوی راهیان 
نور برای عموم امت حزب اهلل و همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان 
مانعی ندارد و تا کنون دو درصد افراد غیر بسیجی نیز به اردوی راهیان نور 
اعزام گردیده اند. این منطقه آمادگی کامل جهت اعزام همه اقشار و صنوف 

مردم را جهت اعزام به اردوی بازید از مناطق جنگی را دارد.

ـ برای بازدید از مناطق جنگی سقف مشخصی داشته اید یا اینکه هیچ گونه 
محدودیتی نداشته و هر تعدادی که ثبت نام می کردند اعزام می شدند؟

ـ سقف مشخص ابالغی از طریق نیروی مقاومت بسیج به استعداد 2000 
نفر است که این سقف محقق گردیده و کماکان روند اعزام اردو با توجه 
به توانمندی و ظرفیت اردوگاه ها ادامه دارد. بحمداهلل امسال اردوی راهیان 
نور نسبت به سنوات گذشته از لحاظ کمی و کیفی از وضعیت مناسب تری 

برخودار بوده است.

ـ اثرات مثبت این گونه اردو ها از نظر شما چیست؟
ـ اردوی راهیان نور گامی است بلند، در شناسایی و بهره برداری از ذخیره 
ایثار و شهادت. هر سال خیل عظیم  ایران؛ یعنی فرهنگ  ماندگار ملت 
دلدادگان والیت را به جای پای شهیدان و عرصه های این رویارویی نابرابر 
می رساند و دیدگان نسل جوان و نیز بازماندگان آن حماسه عظیم را به آثار 
بر جای مانده و از آن دوران حماسه و عشق و ایثار، روشن می سازد. این 
اردوها از برنامه های اثر گذار برای الهام گیری از رشادت ها و شجاعت ها 
و ایثارگری های شهیدان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مقابله با 
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شبیخون فرهنگی بیگانگان و تحكیم دهنده پیوند ارزشی و فرهنگی نسل 
جوانان دوران دفاع مقدس با نسل جوان امروز )گفتگوی نسل ها( و تبیین 
کننده عزت، عظمت و اقتدار ملت ایران در برابر استكبار جهانی و سرکردگی 
آمریكای جنایتكار و سرسپردگان منطقه ای آن هاست. ضمن اینكه با رفع 
شبهات و ابهامات احتمالی شرایط نبرد در مقاطع زمانی مختلف، اثبات 

پیروزی قطعی رزمندگان اسالم را بیان می نماید.

ـ  راههای آشنایی نسل سوم انقالب با فرهنگ بسیج، ایثار و شهادت به 
نظر جناب عالی کدامند و آیا اقدامات فعلی را کافی می دانید؟

ـ سؤال شما دارای دو شق قسمت است: اول راههای آشنایی نسل سوم 
انقالب با فرهنگ بسیج و شهادت، که به نظر بنده مهم ترین و اثرگذار ترین 

راه برگزاری، همین اردوهای راهیان نور می باشد.
در پاسخ به قسمت دوم هم به نظر من برگزاری اردوی راهیان نور، برگزاری 
جلسات یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، برپایی یادواره شهدای اقشار 
مختلف اعم از دانشجو، طلبه، دانش آموز، محالت برای طیف مربوطه، بازگو 
نمودن معنویت و عبودیت خاص رزمندگان در دوران دفاع مقدس، بازگو 
نمودن خاطرات رزمندگان توسط همرزمان شهدا در مجالس و محافل، توجه 
به نشریات متناسب با این موضوعات، دیدار با خانواده شهدا و الهام گیری از 
راه و رسم شهدا، توجه ویژه و جدی به فرهنگ جهاد و شهادت در اسالم، 
ساخت فیلم های مستند و جنگی دوران دفاع مقدس، فعال شدن بیش از پیش 
ارگان های فرهنگی و سیاسی و دید مثبت مسؤلین در این راستا و حمایت الزم 
از این گونه طرح ها که با دفاع و امنیت ملی کشور ما رابطه مستقیم دارد؛ همه و 
همه در آشنایی نسل سوم انقالب با فرهنگ بسیج، ایثار و شهادت مؤثر است.
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ـ به نظر شما با انجام کارهای صورت گرفته تاکنون، آیا نسل جوان و 
سوم انقالب توانسته با دوران هشت سال دفاع مقدس و روحیه ایثار و 

شهادت طلبی ارتباط برقرار نمایید؟
ـ الحمداهلل با استعانت خدای متعال و تأکیدات و هدایت های خردمندانه 
مقام معظم رهبری اقدامات بسیار خوب و سازنده ای توسط دستگاه های 
فرهنگی صورت گرفته است. بله! اثرات فراوانی در این راستا داشته است 
ولی بایستی گفت هنوز این اقدامات کافی نیست و توجه بیشتر مسؤلین و 

مردم را می طلبد.

ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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سخنرانی سردار شهید حاج حبیب لک زایی در اردوی رزمی ـ فرهنگی 
شایستگی های پاسداری که  خرداد ماه 1390 ایراد شده است.

از امامت مو/ود مووود)وج( تا والیت فقیه

بسم اهلل الرحمن الرحیم.
برای سالمتی امام امت، قلب ملت، عامل وحدت، رهبر رأفت، امام خامنه ای 

صلوات ختم کنید.
شادی ارواح طیبه شهدا و امام شهدا هم صلوات ختم کنید.

زدانش دل پیر برنا بود توانا بود هر که دانا بود   
خدمت همكاران عزیز و بزرگوار عرض سالم و ادب و احترام و خسته 

نباشید دارم.
اردوی رزمی ـ فرهنگی شایستگی های  این  از   همان دیروز که شما در 

پاسداری، شرکت کردید قطعاً به دنبال همین مطلب بودید؛ چرا که:
زدانش دل پیر برنا بود توانا بود هر که دانا بود   

همان نكته ای که در کتاب کالس اول دبستان نوشته شده بود و آن موقع که 
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ما مدرسه رفتیم به ما یاد دادند. ان شاء اهلل که خوب استفاده کرده باشید. ماه 
رجب را به نوبه خودم تبریک عرض می کنم.

بصیرت و استقامت
حضرت علی علیه السالم از والدت تا شهادت دو خصوصیت داشت که 
اگر جامعه بشری این دو خصوصیت را می داشت، مشكالتی که امروز داریم 
را نمی داشت: یک خصوصیت، بصیرت است، بینش است؛ بینش سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و دینی. خصوصیت دوم استقامت است.
مسأله بصیرت و بینش همراه با معنویت، نكته ای بسیار مهم و اساسی است؛ 
چرا که جریان های پیچیده ای که امروز هم در کشور ما و هم در دنیا وجود 
دارد، در صورتی می شود تشخیص داد که کدام جریان حق و کدام جریان 
باطل است که بصیرت وجود داشته باشد. اگر خدای نكرده بصیرت وجود 
نداشته باشد این همه جریان را نمی شود تشخیص داد که کدام حق است و 

کدام باطل؛ این مهم فقط با بینش و بصیرت امكان پذیر است.
حاال چه ضرورتی دارد که جریان های حق، جریان های انحرافی و جریان های 
باطل را از هم تشخیص دهیم؟ جهتش این است که باید جریان حق را 
تشخیص داد و از حق حمایت کرد. اگر بصیرت نباشد امكان تشخیص حق 
نیست. آیا فقط کافی است که حق را تشخیص بدهیم؟ نه! وقتی تشخیص 
دادیم حق چیست، بایستی در راه حق استقامت بكنیم و از حق حمایت کنیم. 
در مسیر حمایت از حق ممكن است که همه چیز را هم بدهیم، مهم ترین 
چیزی که انسان دارد، جانش هست، آن را هم بدهد؛ این معنای استقامت 

است.
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فرهنگ ابدان و فرهنگ ادیان
استقامت در صورتی امكان دارد که معنویت باشد. انسان دو بعد دارد یكی 
بعد مادی است یا به قول معروف، فرهنگ ابدان است و یكی بعد معنوی یا 
فرهنگ ادیان است. در بحث ابدان مسأله جسم انسان مورد نظر است. خوب 
انسان هم سالمتی دارد هم مریضی دارد؛ هم جسم و بدن انسان و هم روح 

انساندچار بیماری یا دارای سالمتی است.
معموالً امروزه نسبت به گذشته تأکیدات بیشتری را داریم که اگر بدن انسان 
سالم باشد، باید ورزش بكنیم؛ اگر جسم انسان مریض باشد باید به طبیب 
و پزشک مراجعه بكنیم. ورزش به عنوان فرهنگ ابدان نام برده می شود. این 

بعد مادی انسان هست.
اما از نظر روحی اگر انسان مریض شد که از آن به عنوان فرهنگ ادیان نام 
برده می شود بایستی به عالِم مراجعه بكند. انبیای الهی و ائمه و معصومین 
مسؤولیت سالمت روحی انسان ها را داشتند. امروز در جامعه اسالمی ما 
مسؤولیت هدایت ما انسان های مسلمان ما به عنوان پاسداران انقالب اسالمی 
وظیفه ولی فقیه و رهبری است که در رأس همه علمای اسالم و همه 

اسالم شناسان قرار دارد.

معرفت به امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف
همه ما معتقدیم که امام زمان )عج( موجود است. در مقابل کسانی که ممكن 
است بگویند ایشان موجود نیست، ما می گوییم موجود است. از نظر معنوی 
در خصوص آقا امام زمانـ  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفـ  آنچه مهم است 
معرفت به امام زمان است. کسی که معرفت به امام زمان داشته باشد محبت 
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به امام زمان دارد و کسی که محبت به امام زمان دارد از امام زمان اطاعت 
می کند و کسی که مطیع امام زمان است، قطعاً مطیع والیت فقیه و رهبری 
است و امكان ندارد مطیع والیت فقیه نباشد. پس بایستی ما به این نكته توجه 
کنیم که انسان هم از نظر بدنی و جسمی باید به سالمتی اش توجه داشته 
باشد و هم به بعد معنوی و روحی؛ در بعد جسمی معلوم است و از نظر 

معنوی هم معلوم هست.
در اردوی رزمیـ  فرهنگی رجبیون، سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دنبال 
این است که خودمان را محاسبه کنیم، قبل از اینكه دیگران ما را محاسبه 

کنند؛ خودمان را ارزیابی کنیم قبل از آنكه دیگران ما را ارزیابی کنند.
یک انسان در صورتی می تواند به معنای واقعی خودش را ارزیابی کند که 
وظیفه اش را بداند؛ از کجا آمده ام؟ به کجا می روم؟ برای چه آمده ام؟ این که 
می گویند خود ارزیابی، این که خودمان را محاسبه کنیم، چرا؟ برای اینكه 

ببینیم در مسیر الهی حرکت کردیم یا نه.

انواع انسان ها
معموالً انسان ها را به سه دسته تقسیم می کنند: یک عده انسانهایی هستند که نه به 
ساختن آینده اعتقاد دارند نه سهمی برای خودشان قائل هستند؛ منزوی هستند.

یک گروه از انسان ها انسانهایی هستند که به ساختن آینده اعتقاد دارند ولی 
برای آن ساختن آینده نقشی برای خودشان قائل نیستند.

یک عده انسان ها هستند که هم به ساختن آینده اعتقاد دارند و هم بر خودشان 
نقش قائلند. این انسان ها مثل حضرت امام)ره( هستند؛ مثل شهید مطهری 
هستند؛ مثل شهدا هستند؛ که هم در خودشان به ساختن آینده اعتقاد داشتند 

و هم در مسیر الهی دیگران را با خودشان همراه کردند.
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ما در اردوی شایستگی های پاسداری به دنبال این هستیم که اعتقاداتمان را 
تقویت کنیم؛ به توحید، نبوت و معاد و حتی امامت و اصول و فروع دین 
توجه بیشتری بكنیم و به نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به 
معروف، نهی از منكر، تولی، تبری و همه این ها و انجام فروع دین به شكل 

واقعی و مطلوب برای رضای خدا عمل کنیم.

یادی از گذشته
آن اوائل پاسداری ما مسائل و اهرم های کنترلی که اآلن وجود دارد نبود. 
برادر عزیز و بزرگوارم »جناب سرهنگ فقیهی« و خود »جناب سرهنگ 
خمر« می دانند. ما در مجموعه سپاه زابل 20 الی30 نفر بیشتر نبودیم؛ شاید 
12 شبانه روز می ماندیم و تنها یک شب به مرخصی می رفتیم. از 6 بعد از 

ظهر تا 6 صبح!
اما آن موقع خیلی معنویت بود. در مسیر الهی حرکت می کردیم. بعضی از 
تجمالت نبود. بعضی از بی صداقتی ها نبود. بعضی از مشكالتی که برخی 
دارند نبود. لذا آنچه افراد برای خودشان نمی پسندیدند برای دیگران هم 

نمی پسندیدند.
بدهند  می خواستند حقوق  اگر  وقت  یک  که  بگویم  اگر  نكنید  تعجب 
یک مقدار پول خورد می ریختند تو یک سینی، هر کس به اندازه نیازش 
برمی داشت؛ یكی 5 تومان برمی داشت، یكی دو تومان برمی داشت، یكی 
نمی دانم ده تومان؛ بیشتر یا کمتر از روی سینی برمی داشت، خیلی نمی شد!

شهادت هدف نیست
حاال سپاه با این دوره شایستگی های پاسداری می خواهد به این سمت 

www.takbook.com



فيل اول/  فتار سوو/ سخن حبیب    67  

حرکت کند. برای اینكه هم در مسیر الهی حرکت بكنیم و هم عاقبت به 
خیر بشویم. تعریف می کنند و می گویند فرهنگ پاسداری یا خود پاسدار در 
انقالب اسالمی کلمه ای است که حكایت از ایثار، شهامت، شجاعت، تقوا، 
اخالص، از خود گذشتگی و نهایتاً شهادت فی سبیل اهلل دارد؛ البته شهادت 
هدف نیست، آنچه هدف است، حفظ اسالم است، حفظ انقالب اسالمی 
و اجرای دستورات ولی فقیه هست اما در این راستا اگر الزم شد خون هم 

داده شود خوب ایرادی ندارد.

محاسبه
برادران عزیز! دوستان دو سال زحمت کشیدند و یک دفتر خود ارزیابی 
تدوین کردند که هدفش این هست که ما برگردیم اگر اشكاالتی داریم با 
مطالعه آن دفترچه، با نمره دادن ماهی یكبار سه ماهی یكبار شش ماهی یكبار 
هر موقع که خود صالح می دانیم بین خودمان و خدایمان خلوت کنیم. ما که 
می فهمیم نیت ما چطوری هست؛ خودمان می فهمیم چقدر کار خوب کردیم 
یا نكردیم؛ به خودمان نمره بدهیم؛ باز دوباره ببینیم رفتیم در مسیر الهی یا نه.
بین خودمان و خدایمان خلوت کنیم و فكر کنیم ببینیم در مسیر الهی هستیم 
یا نه؟ اگر هستیم خیلی خوب هست. اگر اخالقمان خوب هست، اگر 
رفتارمان خوب است، اگر کردارمان خوب است، اگر عملمان خوب است، 
اگر تقوا داریم، اگر اخالص داریم، همه این ها را داریم، خوب خیلی خوب 
است؛ دیگر مشكلی نداریم؛ باید حفظش کنیم. اگر نداریم یا ضعیف هست 

اینها را تبدیل کنیم.
لذا این اردو و این مسائل و این مطالب به دنبال این قضیه است. ان شاء اهلل 
خوب بهره برده باشیم. خودمان را محاسبه کنیم، خودمان را نمره بدهیم، 
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مسیر را درست تر تشخیص بدهیم، بهتر حرکت کنیم، معنویت، صداقت، 
عملكرد مثبت افزایش پیدا بكند، بصیرتمان و معنویتمان افزایش پیدا بكند.

باید به گونه ای باشیم که خداوند متعال راضی باشد و ائمه معصومین راضی 
باشند؛ و سرباز والیت و سرباز امام زمان باشیم. کسی که سرباز امام زمان 
باشد قطعاً سرباز ولی فقیه هم هست، امكان ندارد نباشد. لذا به دنبال این 
هستیم در رسته سپاه، نمایندگی ولی فقیه، حفاظت اطالعات، همه و همه 

دست به دست هم دهیم وبرای این اهداف برنامه ریزی کنیم.
از دیروز این اردو تشكیل شد و دقایق دیگری هم خاتمه پیدا می کند. 
چكیده و جمع بندی قضیه باید این باشد که ما خودمان را محاسبه بكنیم 
که اگر اشكال داریم بر طرف کنیم؛ در مسیر الهی حرکت بكنیم؛ نان حالل 
ببریم برای زن و بچه مان و برای خودمان؛ دستورات خدا را عمل کنیم؛ 

وظیفه شناس باشیم؛ و به وظیفه مان عمل کنیم.

مراقبه
اگر مراقب خودمان باشیم کارهای دیگر همه درست می شود؛ همه درست 
می شود. تالش کنیم عاقبت به خیر باشیم، بقیه خودشان درست می شود؛ 

واقعاً درست می شود.

تقدیر و تشکر
من از همه شرکت کنندگان در این اردو تشكر می کنم. از مسئول محترم 
نمایندگی ولی فقیه »حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا علوی« و 
همكارانشان تشكر می کنم. از فرماندهی محترم سپاه سلمان »سردار جاهد«، 
برادر عزیزمان جناب سرهنگ خمر، معاون محترم هماهنگ کننده، همه 
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معاونین و تک تک شما عزیزان تقدیر و تشكر می کنم. از مربیان عزیز که 
دیروز آمدند، امروز حضور پیدا کردند، تالش کردند که مسائل و مطالبی را 
که قابل استفاده هست برای شما انتقال دهند و مطرح کنند تشكر می کنم. 
برادران عزیزمان در گردان پشتیبانی قرارگاه در آماد، در بهداری، همه کسانی 
که اینجا حضور داشتند و حضور نداشتند و چه به صورت آشكار چه به 
صورت پنهان کمک کردند تا این برنامه اجرا بشود از تک تک شما عزیزان 

که حضور پیدا کردید تقدیر و تشكر می کنم.
تو خوشنود باشی و ما رستگار خدایاچنان کن سرانجام کار   
و السالم علیكم و رحمه اهلل و برکاته
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گزارشی از سخنرانی سردار شهید حبیب لک زایی در مراسم افتتاحیه اولین 
دوره آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان در  ششم آذرماه 1389.

منتظران اماو زمان باید /هانی فكر کنند

به کوشش:
روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(
استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی )عج( استان سیستان 
و بلوچستان، »حبیب لک زایی«، مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود )عج( استان، در مراسم افتتاحیه اولین دوره آموزشی ضمن خدمت 
فرهنگیان با عنوان »حكومت مهدی )عج( و وظایف منتظران« که ششم 
آزادگان زاهدان  تربیتی  اجتماعات کانون فرهنگی  آذرماه 1389در سالن 
برگزار شد، وظایف منتظران ظهور را در زمان غیبت برشمرد و اظهار داشت: 
منتظران هر کدام یک وظیفه فردی و یک وظیفه اجتماعی دارند و در هر 

مقطعی از زمان وظایفشان متفاوت است.
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ما منتظران ظهور قطعاً در کشور و استان سیستان و بلوچستان وظیفه خاص 
خود را داریم. منتظران مهدی)عج( باید به وظایفشان آشنا شوند؛ چرا که 
مشخص نیست ظهور کی اتفاق بیفتد و هر لحظه ممكن است که آن 

حضرت ظهور نمایند. 
مدیر عامل بنیاد مهدویت استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینكه منتظران 
امام زمان )ع( باید جهانی فكر کنند، بیان داشت: زمانی که آن حضرت ظهور 
کنند حكومت جهانی تشكیل می دهند و ما باید خود را برای یاری ایشان 

آماده کنیم.
وی همچنین با تشریح استراتژی نظام اسالمی در رابطه با حكومت جهانی 
حضرت مهدی)عج( گفت: الحمدهلل با تالش امام امت)ره( و یاوران او نظام 
اسالمی شكل گرفت و قریب به 32 سال است که از آن می گذرد و باید تا 

تشكیل حكومت جهانی اسالم حفظ شود.
حبیب لک زایی همچنین با تأکید بر تالش برای ایجاد آمادگی برای ظهور و 
مسأله اتحاد و انسجام ملت های مسلمان تصریح کرد: اگر همه امت اسالمی 
متحد شوند و انسجام داشته باشند در   نهایت ظهور شكل می گیرد و حكومت 

جهانی تشكیل خواهد شد.
مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( استان سیستان و 
بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: باید آمادگی برای ظهور به وجود بیاید 
و تقویت شود. این امر با یک شناخت علمی و با معرفت از امام زمان )عج(، 
افزایش بصیرت، آگاهی از وظایف منتظران و چگونگی تشكیل حكومت 

جهانی امكان پذیر می باشد.

www.takbook.com



www.takbook.com



گفتار چهارم

برگی از کارنامه 
حبیب

www.takbook.com



www.takbook.com



فيل اول/  فتار  هارو/ بر ی از کارنامه حبیب    75  

این گزارش از نیمه دوم سال 1389 تا شهریور 1391 می باشد که توسط 
مدیر عامل بنیاد حضرت مهدی موعود )عج( سردار شهید حاج حبیب 
لک زایی، به صورت کلیپ و به سفارش معاونت روابط عمومی و تبلیغات 
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( استان سیستان و بلوچستان، ارائه 

شده است.

 زیده ای از فعالیت ها و اقدامات در
بنیاد حضرت مهدی مووود )وج( استان سیستان و 

بلو ستان 1

ـ برای ترویج فرهنگ مهدویت در بنیاد استان 8 معاونت و یک بخش مستقل 
سازماندهی شد. این معاونت  ها عبارتند از:

1. معاونت اجرایی
2. معاونت دانشجویی

3. معاونت آموزش
4. معاونت فرهنگی

1. سردار شهید حاج حبیب لک زایی از سال 1389 تا زمان شهادت مدیر عامل بنیاد حضرت مهدی 
موعود)عج( استان سیستان و بلوچستان بود.
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5. معاونت اداریـ  پشتیبانی
6. معاونت خواهران
7. معاونت پژوهش 

8. معاونت مساجد و محالت
9. روابط عمومی، تبلیغات و کتابخانه تخصصی

موفق شدیم در طول سال 1390 و 1391 چهارده دفتر بنیاد را در چهارده 
شهرستان استان افتتاح کنیم. 

در بعد آموزش؛ موفق شدیم که سه دوره آموزش تربیت مربی برگزار کنیم 
که هر دوره حدوداً شش ماه طول کشید؛ دوره اول مخصوص خواهران، 
دوره دوم مخصوص برادران و دوره سوم به صورت مشترک برای خانم ها 
و آقایان بود که در مجموع 150 نفر در این دوره ها جهت اخذ گواهی تربیت 
مربی حضور پیدا کردند. گفتنی است مربیان این دوره ها از مرکز تخصصی 

مهدویت قم دعوت شده بودند تا آموزش های الزم را ارائه کنند.
موفق شدیم با هماهنگی مدیران سازمان ها، نهاد ها و ادارات در سطح استان، 
جلساتی آموزشی را که در مجموع به بیست ساعت رسید  با عنوان »مباحث 
مقدماتی حكومت جهانی حضرت مهدی و وظایف منتظران« برای بیست 
هزار نفر از کارمندان دولت ارائه کنیم و در پایان برای آن ها گواهینامه آموزش 

هم صادر کنیم. 
برای کسانی که آموزش مقدماتی را طی کردند، آموزش تخصصی را برگزار 
کردیم که تا کنون 350 نفر در سطح استان آموزش تخصصی مهدویت را 

فرا گرفته اند. 
برای دانشجویان عزیز، طالب و اقشار مختلف، اردوهای ده روزه آموزشی 
برگزار کردیم که در این اردوهای آموزشی حدوداً 300  نفر شرکت کردند. 
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آموزش غیر حضوری هم برای کسانی که برایشان میسر نبوده که در کالس 
حاضر شوند برگزار شد که تا امروز درسطح استان ده هزار نفر در آموزش 

غیر حضوری شرکت کرده اند. 
همایش منجی موجود در سال 1390 در حوزه علمیه زاهدان برگزار شد. 

همایش ملی مهدویت در اوایل سال 1391 به مدت دو روز در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان برگزار شد.

همایش آسیب شناسی مهدویت در اوایل سال 1391 در شهرستان سراوان 
برگزار شد. 

همچنین همایش های متعدد مهدوی با موضوعات مختلف در سطح استان 
برگزار شد که حدود شش هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان سیستان و 

بلوچستان در این همایش ها حضور داشتند.
موفق شدیم در مرکز و بعضی از شهرستانهای استان، سلسله مباحث »حیات 

طیبه« را ویژه بانوان برگزار کنیم.
موفق شدیم سخنرانی هایی با موضوع مهدویت به صورت تخصصی و 
کارگاه های آموزشی را در استان برگزار کنیم که در مجموع، افرادی که در 

این برنامه ها حضور داشته اند بیش از ده هزار نفر می باشند. 
جلساتی پیرامون شعر انتظار در سطح استان برگزار شد. 

راهپیمایی انتظار به شكل خانوادگی با حضور بیش از پنجاه هزار نفر در دو، 
سه نوبت برگزار شد.

ما موفق شدیم بیش از هزار عنوان کتاب و در مجموع بیش از پنجاه هزار 
جلد در سطح استان در این مدت توزیع کنیم. کتاب ها برای سنین مختلف 

و اقشار متفاوت بوده است.
کتاب مهدویت در صحاح سته که به بحث امام موعود)عج( از دیدگاه 
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دانشمندان اهل سنت می پردازد در شمارگان یكصدوپنجاه هزار جلد در 
سطح استان توزیع شد. 

اجرای مسابقات کتاب خوانی هم داشتیم که در مجموع در سطح استان بیش 
از سی و پنج هزار نفر در آن شرکت کردند و به برندگان به نسبتی که امكان 

داشته و به شیوه ای که امكان داشته جوایزی تقدیم شد.
موفق شدیم که دو کتاب هم منتشر کنیم. یک اثر، کتاب خورشید پنهان 
که  است  پیغان«  اهلل  نعمت  المسلمین شهید  و  االسالم  »حجت  تألیف 
وظایف منتظران را برشمرده است. یک کتاب هم خالصه مقاالت کنگره 
ملی مهدویت است. در مجموع پانزده هزار جلد از این دو عنوان کتاب 
چاپ و توزیع شده و االن هم در حال توزیع است. یک کتاب هم اقدامات 
اولیه اش انجام شده و در دست چاپ است و آن هم مقاالتی است که در 
کنگره مهدویت به دبیرخانه ارسال شده و بررسی های الزم انجام شد و به 

تأیید هیئت داوران رسیده و در حال چاپ است. 
توانستیم در این مدت ارتباط خوبی با دانشگاه های سطح استان برقرار کنیم. 
به عبارت دیگر معاونت دانشجویی ارتباط مناسب و خوبی را با کانون های 
مهدویت دانشگاه ها برقرار کرد و این نكته بسیار مهمی است که بتوانیم از 
نظر تخصصی کانونهای مهدویت دانشگاه ها را تقویت کنیم و در اجرای 

آموزش ها به این کانون ها کمک کنیم. 
آموزش برای مربیان مهد کودک ها در مرکز استان برگزار شد که این هم از 
اقدامات خوبی بود تا بحث مهدویت مخصوصاً برای کودکان هم مطرح 

بشود و االن هم در حال انجام است. 
با خیلی از نهاد ها و سازمان های فرهنگی جلسات مختلفی برگزار شد و با 
بعضی از آن ها تفاهم نامه امضا شد تا با همكاری هم بتوانیم ترویج فرهنگ 
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مهدویت را در استان داشته باشیم. 
این ها بخشی از برنامه های محوری بود که بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود ـ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ در سطح استان انجام داده است، 
البته برنامه های مقطعی کوتاه مدت و برنامه های دیگری هم انجام شده که 

مجال پرداختن به آن ها به صورت ریز نیست.
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 زیده ای از فعالیت ها و اقدامات در
مؤسسه خیریه امداد ران واشورا

استان سیستان و بلو ستان 1

تأسیس: در سال 1382.
ارائه خدمات درمانی و غیر درمانی به چهار هزار هشتصد و هشتاد و پنج 

نفر؛ از سال 1382 تا سال 1387.
ارائه خدمات درمانی و غیر درمانی به سه هزار و پانصد و هفتاد و سه نفر؛ 

در سال 1388.
ارائه خدمات درمانی و غیر درمانی به شش هزار و نهصد و هشتاد و سه 

نفر؛ در سال 1389.
ارائه خدمات درمانی و غیر درمانی به دو هزار و صد و چهل و شش نفر 

در سال 1390.
ارائه خدمات درمانی و غیر درمانی به هزار و ششصد و شصت و هفت 

1. سردار شهید حاج حبیب  لک زایی از سال 1388 ریاست هیئت مدیره مؤسسه خیریه امدادگران 
عاشورای استان سیستان و بلوچستان را بر عهده داشت.
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نفر؛ 1391.
به این ترتیب در مجموع به نوزده هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر 
خدمات درمانی و غیردرمانی به مبلغ شش میلیارد و هفتصد و شصت و 
سه میلیون و سیصد هزار ریال ارائه شده است که مبلغ یک میلیون و نهصد 
و هفتاد و هفت هزار ریال آن به سال 1382 تا سال 1387 اختصاص دارد.
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»آیت اهلل العظمي علوي گرگاني« از مراجع عظام تقلید در دیدار با »حجت 
االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی« با ذکر خاطراتی از شهید احمد 

کاظمی و شهید حبیب لک زایی درباره مقام شهید و شهادت سخن گفتند.
آنچه در پی می آید متن سخنان ایشان است که درشامگاه 19 فروردین 1392 

و در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره)س( ایراد گردید.

به خانواده شهید لک زایی تبریک می  ویم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ما درباره شهید چه مي توانیم بگوییم؟ آخرین مرحله وجود هر کسي جان 
اوست و وقتي جانش را در راه خدا بدهد دیگر همه چیز دارد. علت اینكه 
مقام شهید اینقدر باالست براي همین است؛ زیرا آنهایي که شهادت نصیبشان 
مي شود در واقع خدا آنها را قبول مي کند و بینهم و بین اهلل مقبول درگاه 
خداوند شده اند. لذا به آنها نمي شود گفت مرده اند؛ حقیقتا زنده اند؛ و 
أَمواتًا بَل أَحیاٌء ـ )ای   ِ الَّذیَن ُقتِلوا في َسبیِل اهللَّ مي فرماید: "َوال تَحَسبَنَّ 
پیامبر!( هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلكه 
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آنان زنده اند"1. کانه خداوند جان اینها را به رسم امانت و رهن گرفته است 
و عند ربهم یرزقون هستند.

واقعیت این است که مقام شهید بسیار باالست و ما عاجز هستیم که مقام 
شهید را بیان کنیم. این امر از چیزهایي هست که یدرک والیوصف؛ ما به 
چشممان می بینیم که جان ندارند ولی این مقام را نمي توانیم وصف کنیم. 
خوشا به حال کساني که شربت شهادت را نوشیدند و به این مقام رسیده اند.
»شهید کاظمي« یک هفته قبل از شهادتش به دیدار من آمد و گفت: "حاج اقا 
شما را به جدتان قسم می دهم دعا کنید من شهید شوم".گفتم: "چرا؟ شما اگر 
باشید بهتر است". گفت: "آرزوي من شهادت است". براي من خیلي تعجب 

برانگیز بود که این بزرگوار از ته دل این امر را مي خواست.
شهید حبیب لک زایی هم به دیدار من آمده بودند. من در مجلس شهدای 
تاسوکی شرکت کرده بودم و ایشان پیش من آمدند و از شرکتم در آن 
مجلس تشكر کردند. من آرزومند بودم »حاج آقاي نجف لک زایي« را هم از 
نزدیک ببینم و االن با دیدن چهره شما، آن شهید به یادم آمد. ما به شما داشتن 

چنین برادري را تبریک مي گوییم.

1. سوره مبارکه آل عمران آیه 169
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آنچه در پی می آید سخنرانی »آیت اهلل عباسعلی سلیمانی« نماینده ولی فقیه 
در استان سیستان و بلوچستان است. این سخنرانی در مراسم معرفی دفتر 
اول کتاب حبیب دلها در سالن اشراق اداره کل ارشاد و فرهنگ اسالمی 

استان سیستان و بلوچستان در زاهدان، در تاریخ 1 آذر 1391 ایراد شد.

ایجاد /ریان کوثر؛ هدف رونمایی

بسم اهلل الرحمن الرحیم.
الحمد هلل و الصلوه و السالم علی رسول اهلل و علی آله آل اهلل. 

 »نَْحُن نَُقصُّ َعَلیَْک نَبَأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم فِتْیٌَة آَمنُوا بَِربِّهِْم َو زِْدناُهْم ُهدًی، َو 
ماواِت َو اأْلَْرِض لَْن نَْدُعَوا مِْن  َربَْطنا َعلی  ُقُلوبِهِْم إِْذ قاُموا َفقالُوا َربُّنا َربُّ السَّ
ُدونِهِ إِلهاً لََقْد ُقْلنا إِذاً َشَططاً؛ ما خبرشان را بر تو درست حكایت می کنیم: 
آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان 
افزودیم، هنگامی که ]در مقابل پادشاه ظالم[ برخاستند و گفتند پروردگار ما 

رّب آسمان ها و زمین است...«1

1. سوره یوسف، آیه 31 و 41. 
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تقدیر و تشکر
از همه شما بزرگواران و حضار صمیمانه تشكر می کنم و از برادر فاضل 
و ارزشمندمان »حجت االسالم و المسلمین جناب حاج آقای دانشی« که 

میزبانی این برنامه را عهده دار شدند، صمیمانه سپاس گزاریم.
که  لک زایی«  آقای رضا  االسالم  ارزشمندمان »حجت  و  فاضل  برادر  از 
بخشی از مسؤولیت ما را هم عهده دار شدند و شیوه ورود و خروج، در 
به تصویر کشاندن فرازهایی از زندگی این عزیز را بازگو کردند، صمیمانه 

سپاس گذاری می کنم.
حضرت آقای دانشی در بازگو کردن بیوگرافی خانواده و شخص سردار 
رشید اسالم مطالبی فرمودند که جای تقدیر دارد و برادرمان که با سرود 
ستودنی اش تحولی در جلسه به وجود آوردند و منطقه را با فكه و شلمچه 
و امروز را با دیروز عاشورا و کربال و فضای منطقه را با جبهه و جنگ پیوند 

دادند هم صمیمانه سپاس گزاریم.
از مجری قدر و قویمان که در هر لحظه ای توانمندی خودش را در اداره 

مجلس به نمایش گذاشتند هم صمیمانه تشكر می کنیم.

نسبت انسان و سنت
بشر به حكم فطرت، سنّت دوست است و هم نسبت به گذشته تاریخش و 
هم نسبت به آینده تاریخش پیوند دارد. آدمی، از بریدگی نسبت به گذشته 
و بی ریشه شدن و بی پایه شدن رنج می برد و از بریدگی به آینده و گم شدن 
و محو شدن در سینه زمان ناراحت و نگران است. هم می خواهد پیوندی 
به گذشته داشته باشد و هم می خواهد پیوندی به آینده پیدا کند؛ این جزء 
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طبیعت آدمی است. شما اگر این حقیقت را از آدمی جدا کنید، چیزی مهم 
برای آدم نمی ماند. اساساً شخصیت انسان، ملیت انسان، هویت انسان، شجره 
انسانیت انسان، به هم بستگی دارد، که آدمی بتواند به نوعی زندگی کند که 

از گذشته بریده نباشد و نسبت به آینده هم بیگانه نباشد.

پلی به گذشته
این تفكر در اسالم بسیار برجسته است. نقل سرگذشت های اقوام و ملل 
پیشین دقیقاً در همین راستاست. چرا قرآن کریم داستان یاران غار را بسیار 
برجسته بازگو می کند و سوره کهف را به نام سوره یاران غار، رونمایی 
می کند؟ چرا قرآن کریم زندگی پیامبران قبلی را برای بشریت امروز و امروز 
به بعد، مطرح می کند و سور فراوانی را به نام آن ها نامگذاری می کند؟ سوره 
لوط، سوره یونس، سوره یوسف، سوره ابراهیم و سوره محمد علیهم السالم. 
تبیین این قضیه از منطق قرآن محدود به جنس مذکر نیست، انسان و انسانیت 
و جوهره بشریت، مالک این حقیقت است. بر این اساس ممكن است 

سوره ای به نام »مریم« بانویی از بانوان تاریخ، رونمایی شود.

اما امروز
این یک جلسه عادی نیست که امروز در سالن اجتماعات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آن هم تقریباً در فرصتی این چنینـ  و نه در فرصت با نشاط صبح 
ـ که هر کس در صدد مدیریت فرصت پایانی وقت اداری استشكل پیدا 
کرده است. بلكه جلسه مهمی است زیرا ما در رونمایی یک سند در تبیین و 
به تصویر کشیدن چهره یک صاحب چهره منطقه مان هستیم؛ این یک اصل 

اسالمی و قرآنی  و بهتر بگویم، یک اصل انسانی و بشری است.
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جناب آقای دانشی فرمود که در مسكو برای پر کردن فرصت های مفید 
مهمان ها کجا را مد نظر قرار می دهند. فقط هم در ایران نیست که دانه 
درشت های نظام اگر وارد یک شهر بشوند، اولین نقطه ای که الزاماً باید به 
عتبه بوسی بروند مزار شهداست؛ بلكه این در تمام کشور ها و در تمام مرام ها 

ـ حتی مرام کمونیستیـ  وجود دارد.
ایجاد موزه ها، جمع آوری آثار گذشته ها، نگهداری نشانه های دور تاریخ 

بشریت یعنی بیان هویت.
امروز که به برکت انقالب اسالمی دست بیگانگان از آثار گرانقدر تاریخی 
این سرزمین کوتاه شده است و خواسته ایم هویت ملی و تاریخی مان به 
غارت نرود، شاهد به هم ریختگی و پاشیدگی آثار گران سنگ شهر سوخته، 
دهانه غالمان، کوه خواجه و صد ها نقطه هویت بخش یک ملت هستیم! از 
همین سرزمین، نمودها و نشانه های هویتی ملی ما در موزه های انگلستان و 
آلمان و فرانسه است. غارتگران هویت ملی، وقتی وارد یک کشور می شدند 
ـ از جمله ایران ـ به سراغ این نشانه ها می رفتند تا یک ملت را بی ریشه، 

بی پایه و بی هویت کنند.
اگر بناست ما از انقالب اسالمی مان به عنوان حیات دوباره این ملت و 
مملكت با قدرت هرچه تمام پاسداری کنیم باید از نیروهای محافظ انقالبمان 
پاسداری کنیم. باید از اماممان، رهبرمان، شهدایمان، جانبازانمان، سردارانمان، 
امیرانمان، آزادگان سرافرازمان پاسداری کنیم و اهمیت بدهیم، تا نسل آینده 

به شایستگی با پایه و ریشه انقالب پیوند بخورند.

رونمایی در عاشورا
اینكه در طول تاریخ یک انقالب را به عنوان بزرگ ترین حماسه بشری این 
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همه ارج می گذاریم از این باب است؛ عاشورا، محرم، کربال و سردار رشید 
بی مانند تاریخ بشریت؛ اباعبداهلل)ع(.

عاشورا یک رونمایی است، از چه کسی؟ از بزرگ ترین فرد این صحنه، 
»حضرت اباعبدهلل« تا کوچكترین فرد این صحنه »حضرت علی اصغر«.

عزیزان ما در این سال ها بحث روز رونمایی از علی اصغر)ع( دارند. تصمیم 
بر این بود که رونمایی از قاسم بن الحسن)ع( هم داشته باشند؛ این  یعنی 

فرهنگ، یعنی ارزش.

یاد حبیب
قرآن فرمود: »نَْحُن نَُقصُّ َعَلیَْک نَبَأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَیٌة«1 ما داستان اصحاب 

کهف را بر تو بازگو کردیم، چرا؟ چون جوانمردند؛ إِنَُّهْم ِفْتَیةٌ.
شما از کلمه »فتیه« درک درستی دارید، چون گفته شده هیچ جوانمردی 
نیست به مثل علی و هیچ ابزار دفاعی هم نیست به مثل ذوالفقار؛ ال فتی اال 
علی، ال سیف اال ذوالفقار. قرآن می فرماید ما گفتیم چون »إِنَُّهْم ِفْتَیٌة.« چرا از 
»حبیب لک زایی« یاد شود و دم زده شود؟ قرآن به ما یاد می دهد »إِنَُّهْم ِفْتَیٌة.« 
چرا فتی؟ بخش هایی را آقای دانشی فرمود؛ بخش هایی در این کتاب آمد؛ 

بخش هایی هم باید بعد ها در دیگر کتاب ها بیاید.

هدف رونمایی
جناب آقای دانشی اشاره زیبایی کرد؛ نه به عنوان یک فرد، بلكه به عنوان 
یک جریان. وقتی به عنوان یک جریان باشد از دیگر ابرمرد ها هم بایست 
چنین تجلیل هایی به عمل بیاید؛ نه آنكه یاوه سرایی بگوید جنگ تمام شد؛ 

1. سوره یوسف، آیه 31 و 41. 
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حساسیت و هیجان انقالب به پایان رسید؛ و سخن از رزمنده و جانباز و 
سردار و آزاده خاتمه پیدا کرد. این   همان سخن یاوه سرایی است که درباره 
پیامبر به کار برده شد که قرآن در دفاع برآمد و فرمود »إِنَّا أَْعَطیْناَک الَْكْوثَر«.

رونمایی برای ایجاد یک جریان کوثری است که در کنارش »باغبانی« ها، 
»میرحسینی« ها، عالی ها، »آیت اهلل سید محمد تقی طباطبایی« ها، و دیگران و 
دیگران باید بگنجند؛ تا پیراهن یک نوجوان و جوان ما تصویر یک هنرپیشه 

بی هویت را تابلو نكند؛ بلكه قهرمانان َقَدر یک نظام را تابلو کند.

سربازی در میدان سرخ
آخر سخنم هست. روز ملی مسكو بود، ارتش سرخ در میدان سرخ آماده 
برای رژه رفتن بود. صفوف منظم ارتش قوی دنیا؛ ولی شروع نشد. بنده و 
»آقای دکتر بی آزار شیرازی« رفتیم کنار این تشكیالت ایستادیم، ببینیم چه 
اتفاقی می افتد. دیدیم منتظرند. ده نیرو و صد نیرو و ده هزار نیرو و صد هزار 

نیرو نیستند؛ میدان سرخ مملو از نیروهای مسلح بود.
رفتیم جلو از آقایی پرسیدیم چرا شروع نمی شود؟ گفت هنوز فرمانده نیامده. 
یک پیرمرد مسن و قد خمیده با ریش بلند قرمز رنگ آمد. گفتیم کیه؟ گفتند 
یكی از رزم آوران جنگ دوم جهانی. پرسیدیم االن هم در ارتش مشغول 
است؟ نه! بازنشسته است و در خانه، ولی به احترام، همه ژنرال های قدر 
چشم به راه ورود او بودند و تا وارد صحنه شد همه سالم نظامی دادند به 

احترام او.
شما در برابر نام اهلل، نام بقیة اهلل، نام رهبری سالم نظامی می دهید؛ ولی 
دیدم آن ها در برابر یک پیرمرد که نقشی در دفاع از میهن در جنگ جهانی 
دوم داشت اینطور ادای احترام کردند. حاال ببینید آن ها با تفكر کمونیستی 
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نسبت به این مسائل بیشتر توجه و عنایت دارند یا ما با یک تفكر الهی که 
حبیب لک زایی و حبیب ها را قربانی این تفكر می دانیم، بیشتر در این زمینه 

حساسیت نشان می دهیم.

فرهنگ سازی
این اقدام بهینه را سپاس گذارم. در این مدت فشرده کوتاه دو اخوی بزرگوار 
ایشان که اهتمام و اقدام به این کار ورزیدند؛ اما درست است که آنها اخوی 

شهید هستند ولی بحث، بحث اخوت نیست، بحث فرهنگ سازی است.
بسیار ممنون و متشكریم. مجدداً از میزبانی فرهنگ وارشاد اسالمی هم 
سپاس گزاریم، گرچه بعید می دانم ناهاری در کار باشد! ولی همین اندازه هم 

که میزبانی را پذیرفتند صمیمانه سپاس گزاریم.
و السالم علیكم و رحمة اهلل و برکاته.
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المسلمین دکتر نجف  آنچه در پی می آید سخنرانی »حجت االسالم و 
لک زایی« معاون فرهنگی مجمع جهانی اهلبیت علیهم السالم است که در 
مراسم روز سوم سردار شهید در مسجد گلزار شهدای حضرت رسول اکرم 

)ص( شهرستان نیمروز )ادیمی( در تاریخ 29 مهر 1391 ایراد شد.

تماو و/ودش را وقف اسالو و نظاو کرده بود

بسم اهلل الرحمن الرحیم.
تقدیر و تشكر می کنم از سرور ارجمند حضرت آیت اهلل سلیمانی که با 

فرمایشات بسیار شیوا و مهم خودشان ما را به فیض رساندند.
دو برنامه دیگر داریم؛ یكی افتتاح مجتمع فرهنگی سردار شهید لک زایی 
است که توسط حضرت آیت اهلل سلیمانی ان شاء اهلل از تابلویش رونمایی و 
مجتمع هم افتتاح می شود. مرثیه سرایی هم داریم که آن هم انجام خواهد شد.
من جا دارد که اینجا از همه عزیزانی که در این چند روز قبول زحمت 
کردند، در مراسم زاهدان، در مراسم زابل و در تهران حضور داشتند، تشكر 
کنم. از علمای عزیز، از روحانیت معظم، مخصوصاً آیت اهلل سلیمانی که 
امروز قبول زحمت کردند و به زابل تشریف آوردند. ائمه محترم جمعه و 
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جماعات استان، استاندار محترم، فرمانده محترم کل سپاه، فرمانده محترم 
از  مخصوصاً  استان،  در  نیروها  دیگر  محترم  فرمانده هان  زمینی،  نیروی 
سردار مرتضوی که خیلی زحمت کشیدند تشكر می کنم. همچنین از حوزه 
نمایندگی محترم ولی فقیه در سپاه استان که خیلی زحمت کشیدند تشكر 
می کنم. در شهرستان زابل، برادر عزیزمان »جناب آقای ناظری« فرمانده 
محترم سپاه خیلی زحمت کشیدند. دوستان هیئت امنای گلزار شهدای 
حضرت رسول اکرم)ص( زحمت زیادی کشیدند که از همه این عزیزان 
تشكر می کنم. بعضی از دوستان در تهران خیلی همكاری کردند؛ سردار 
جاهد، سردار کیاشمشكی، سرداران دیگری که در خدمتشان بودیم، جناب 
آقای رجایی، حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای ربانی که 
از تهران تشریف آورده بودند. در خود استانمان سردار باغبانی که خیلی 
این چند روز زحمتشان دادیم. همه دوستان، همه عزیزان، طوایف مختلف، 
سران طوایف، اقوام، بستگان، کسبه محترم، بازاری ها، مخصوصاً در سیستان 
و زاهدان و همین طور پایگاه های مختلف بسیج، همه دوستانی که زحمت 
کشیدند، امام جمعه محترم ادیمی، امام جمعه محترم شهر زابل، دوستانی که 
در مصلی زحمت کشیدند، از همه تشكر می کنم. ان شاء اهلل خدای متعال به 

همه شما اجر جزیل عنایت بفرماید.
نكته ای که من می خواهم عرض کنم این است که بعضی از دوستان این یكی 
دو روزی که من را می دیدند درباره برنامه هایی که شهید داشتند صحبت 
می کردند و می پرسیدند که آیا آن برنامه  ها ادامه پیدا می کند؟ در واقع نگران 
بودند که مبادا قطع شود. من به آن مقداری که در توانم باشد ان شاء اهلل 
کمک می کنم که آن مقداری که می شود ادامه پیدا بكند ادامه یابد؛ مخصوصًا 
برنامه هایی که هیئت امنای گلزار شهدای رسول اکرم داشتند، که یک کار 
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کاماًل مردمی هم هست. نمی دانم دوستان خبر دارند یا نه. یک هیئت امنایی 
هست که 114 عضو دارد. این طور هیئت امنا شاید شما تا حاال نشنیده باشید 

و یا کمتر دیده باشید.
این شهید عزیز به مردم و کار مردمی و اینكه مردم همه دوست دارند 
محبوب خدا باشند و خدا را دوست دارند اعتقاد داشت. بنابراین در کارهایی 
که داشت تمام تالشش این بود که این کار ها و برنامه ها با مشارکت خود 
مردم باشد. اگر یک مدیریتی بشود یک هماهنگی شود این انرژی ها جمع 

می شود وکارهای بزرگی صورت می گرفت.
نمونه اش همین کاری است که در این مجموعه انجام شده است. همه 
دوستانی که در هیئت امناء گلزار شهدای رسول اکرم)ص( مشغول فعالیت 
بودند و برنامه داشتند به همان شیوه ان شاء اهلل برنامه های خودشان را ادامه 
خواهند داد. مخصوصاً آن برنامه پنج شنبه آخر هر سال را با نظارت حضرت 
آیت اهلل سلیمانی که از آغاز و شروع آن برنامه اشراف، نظارت، حضور و 
مشارکت داشتند اگر خدا توفیق دهد با قوت و جدیت ادامه خواهیم داد. 
برنامه های دیگری هم که شهید داشته است تا جایی که بتوانیم همگی ان شاء 

اهلل کمک می کنیم که آن برنامه ها ادامه پیدا کند.

برای کار شهدا
یک جمله ای شهید داشتند که می فرمودند: »من تمام وجودم را وقف اسالم 
و نظام کرده ام«. امروز یكی از کسانی که در نوبت های قبل که ایشان بستری 
شده بود در بیمارستان همراه او بود برای من تعریف کردند که پزشک به 
ایشان گفت که: استفاده از موبایل برای شما ممنوع است. شهید هم بالفاصله 

می گوید: چشم آقای دکتر ولی برای کار شهداء استثناء قائل بشوید.
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ایشان روی تخت بیمارستان می گفت من برای کار شهدا باید تلفن بزنم. 
برای کار شهدا، نه برای سایر کارها چشم. ایشان از وجود خودش مایه 

گذاشته بود.

قلب سلیم
تعبیر قرآنی »قلب سلیم« که حضرت آیت اهلل سلیمانی به کار بردند خیلی 
تعبیر زیبا و رسایی بود. همیشه ما از قلب سلیم ایشان درس می گرفتیم. من 
خودم خیلی از این جهت استفاده می کردم از صبر ایشان در برابر آن رنج هایی 
که داشت و دردهایی که داشت. به هر حال بیست و چند سال همیشه دارو 
مصرف می کرد، همیشه قرص و آمپول و ... . هر موقع قم می آمد یک کیف 
خیلی سنگینی هم داشت، گفتیم آقا این را دیگر دستت نگیر! گفت چكار 
کنم. یک بخش از محتویات این کیف، معموالً قرص و آمپول و داروهایی 

بود که با خودش داشت. خوب مشیت الهی و تقدیر اینگونه بود.

سنت تاریخ
برداشت من این است که با عنایتی که وجود دارد و با توجهی که همه مردم 
به شكل فطری به خدای متعال دارند، این حرکت ها چون هلل بوده است 
ِ باق ؛ آنچه پیش  باقی می ماند و ادامه پیدا می کند: »ما ِعنَْدُکْم یَنَْفُد َو ما ِعنَْد اهللَّ
شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است.«1 آنچه که پیش 
خودتان باشد از بین می رود. ولی آنچه که پیش خدا ذخیره کنید آن می ماند. 
تنها پس اندازی که می ماند آن پس اندازی است که پیش خدا ذخیره کردیم. 

آن هست که بعداً برای ما می ماند.
1. سوره نحل، آیه 69
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این شهید عزیز برای خودش چیزی نمی خواست. ما که تا حاال ندیدیم. 
باالخره می رفت  مقدار  برای خودش چیزی می خواست یک  اگر  چون 
می نشست، استراحت می کرد. ایشان جانباز حالت اشتغال بود، می توانست 

سر کار نرود و بگوید من می خواهم استراحت بكنم.

شرط من این است
این اواخر یک برنامه ای را با حضرت آقای سلیمانی صحبت کرده بودیم، 
راجع به بحث اهل بیت)ع( بود، ایشان هم پیگیرش بود. گفتم: »کمک می کنم 
راه بیفتد، به شرط اینكه خودت مسؤولیتش را به عهده نگیری. گفتم شرط 
من این است. شما خودت اگر قول می دهی که به این کار، کاری نداشته 

باشی و دیگران انجام بدهند چشم«. گفت: مشكلی نیست، باشد.
باالخره ایشان با حاج آقا صحبت کرده بودند و »آقای شهرکی« را فكر 

می کنم معرفی کرده بودند.

امر به معروف و نهی از منکر جزء برنامه های مهم اسالم
قرار بود در تاریخ 8 / 8 / 1391همایش امر به معروف و نهی از منكر 
را برگزار کنند. خوب شما می دانید امر به معروف و نهی از منكر جزء 
برنامه های مهم اسالم است. یک برنامه ایی است که به ما می گوید: نگویید 
به من چه ربطی دارد؟ به شما چه ربطی دارد؟ اسالم اینطور حرف ها ندارد. 
به ما مربوط می شود. آنچه به امور مسلمین مربوط می شود، آنچه به سعادت 

انسان مربوط می شود، به ما مربوط می شود.
کسانی که سخنرانی هایشان را شنیده باشند می دانند که ایشان خیلی از 
واژه های دوگانه قرآن در سخنرانی هایش استفاده می کرد؛ شجره طیبه و 
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شجره خبیثه. می گفت چه جور زندگی می خواهید؟ می خواهید زندگیتان 
طیب باشد یا خبیث؟ اگر می خواهید زندگی شما طیب باشد، باید به حرف 
خدا گوش بدهید. این شهید عزیز همیشه می فرمود اصالح جامعه از طریق 
انبیاء هم برای اصالح  انگیزه ها؛  دو چیز صورت می گیرد؛ یكی اصالح 
انگیزه ها و پاک کردن آدم ها آمدند تا انگیزه هایشان الهی بشود. دوم اصالح 
یهِم ؛ کتاب و حكمت به آنان  اندیشه ها؛ »یَُعلُِّمُهُم الِْكتاَب َو الِْحْكَمَة َو یَُزکِّ
بیاموزد و پاکیزه شان کند.«1 پس ما باید در این جهت تالش کنیم. تلقیشان از 
امر به معروف و نهی از منكر این بود که امر به معروف و نهی از منكر یک 
حرکت جمعی است برای اصالح انگیزه ها و اصالح اندیشه ها؛ »َقْد أَفَْلَح َمْن 
اها؛ که هر کس آن را )یعنی نفس خویش( پاک  اها َو َقْد خاَب َمْن َدسَّ َزکَّ

گردانید، قطعاً رستگار شد، و هر که آلوده اش ساخت، قطعاً درباخت.«2
اگر می خواهیم به قرب الهی نائل بشویم باید به حیات طیبه، کلمه طیبه، به 
صالح، به تقوا، به حق، به صدق، به این ها پایبند باشیم. به توحید، رهبری 
الهی، ... اینكه فرمودند که در رفتار خودش می خواهد ببیند نظر عالم بزرگ 
استان که نماینده رهبری هست چیست که بر اساس نظر ایشان عمل کند، نه 
فقط در یكی، دو مورد بوده است؛ بلكه سیره و سبک زندگی او این بود. یک 
سبک زندگی که می گوید ما باید انگیزه هایمان، اندیشه هایمان و رفتار هایمان 
مطابق معیارهای الهی باشد. خوب معیار الهی را چه کسی می گوید؟ معلوم 
است که عالم دین می گوید؛ رهبر می گوید؛ مرجع تقلید می گوید. در آن 

صورت ما حجت شرعی داریم.

1. سوره بقره، آیه 921
2. سوره شمس، آیه 9ـ 01
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تشکر و قدردانی
دوباره از همه عزیزان تشكر می کنم. نمایندگان محترم را یادم رفت. نمایندگان 
سابق نمایندگان جدید منطقه در مجلس؛ آقای دکتر حسینی، خانم دکتر عالی، 
آقای دکتر کیخا، آقای دکتر نورا، جناب آقای میرحسینی، فرمانداران محترم از 
سابق تا جدید، جناب آقای میرشكاری که حاال من دوباره دیدمشان در جمع 

یادم آمد که روزهای قبل در خدمتشان بودیم، جناب آقای راهداری و ... .
ممكن است نام خیلی ها را فراموش کرده باشم و یا بعضی ها را به خاطر 
نیاورم. از همه شما که االن اینجا هستید، از عزیزان اهل سنتمان که تشریف 
آوردند هم در زاهدان هم اینجا تشكر می کنم. شهید روحیه اش روحیه 
تقریبی بود. برایش شیعه و سنی تفاوتی نداشتند: اهل خدمت بود بر اساس 

مالک های اسالم و توصیه های بزرگان اسالم.
فرمودند که مراسم زاهدان هم یاد آوری شود. دوستانی که در زاهدان هستند 
فردا مراسم ساعت 9 تا 11 صبح در مسجد جامع برقراراست. حضرت آیت 

اهلل سلیمانی آنجا برنامه گذاشتند. ما هم در خدمتشان هستیم. 
ما افتتاحیه عنوان و تابلوی مجتمع را داریم بعد هم برادر عزیزمان مداحی 
می کنند و ان شاء اهلل مراسم به پایان می رسد. با صلوات بر محمد وآل محمد.
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آنچه در پی می آید گزارشی از سخنرانی »مولوی عارف هوتی« و دیگر 
برنامه های اولین یادواره سردار شهید حبیب لک زایی است که در زرآباد 

چابهار در تاریخ 24 آذر 1391 برگزار شد.

شهید لک زایی، مولود اندیشه پاک انقالب اسالمی

مولوی عارف هوتی پیش از ظهر روز جمعه 24 آذر در نخستین یادواره 
حبیب دلها و سردار بی ادعای سپاه اسالم »شهید حبیب لک زایی« در مسجد 
جامع روستای سورو با گرامیداشت یاد و خاطره شهید لک زایی و شهدای 
مورد  در  متعدد  روایات  و  آیات  به  توجه  با  داشت:  اظهار  مقدس  دفاع 
خصوصیت های شهدا، فخر مردم کشورمان و استان سیستان و بلوچستان و 
خاصه بخش زرآباد به جمهوری اسالمی و رهبری معظم آن، وحدت جامعه 

اسالمی، تكریم شهدا، جانبازان و رزمندگان است.
وی افزود: شهید بزرگوار و حبیب دلها، سردار لک زایی در طول دوران 
خدمتش به این استان در شادی ها و غم ها شریک مردم سنی و شیعه بود. 
بارها و بارها و حتی در بالیای طبیعی به بخش زرآباد و روستای والیتمدار 
سورو سفر کرد و از نزدیک با مردم این بخش و روستا همكالم و هم سفره 

شد.
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این مدرس حوزه علمیه اهل سنت در ادامه شهید لک زایی را مولود اندیشه 
پاک انقالب اسالمی و همچنین مدافعی برای حریم والیت در مدت حیاتش 
دانست و بیان داشت: در جامعه اسالمی، اهل تسنن و اهل تشیع زیر پرچم 
اسالم ناب محمدی و رهبری مقام معظم رهبری به فكر رشد و تعالی 

روزافزون جامعه خواهند بود.
سپس »علی نوری دالور« از شعرای بسیجی استان ضمن قرائت سروده ای 
در خصوص مقام شهید و شهادت و همچنین فرهنگ بسیج و بسیجی، یاد و 

خاطره همه شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس را گرامی داشت.
در ادامه یكی از نخبگان بخش زرآباد ضمن قرائت دل نوشته ای در خصوص 
مقام شهید بزرگوار لک زایی به بیان مطالبی درباره نقش شهدا در شكوفایی 

جامعه اسالمی پرداخت.
تنی چند از معتمدان و علمای اهل تسنن منطقه هم در این همایش به ایراد 

سخنرانی درباره شخصیت شهید لک زایی پرداختند.
بخشدار زرآباد نیز در این مراسم ضمن پرداختن به بیاناتی از مقام معظم 
رهبری در خصوص ارزش و منزلت شهادت به عنوان مرگ آگاهانه و 
عزتمند، زندگی و تعامل بین اقوام و مذاهب گوناگون را در جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان الگویی نمونه و مناسب از جامعه اسالمی، راهكار 

برون رفت مشكالت بسیاری از کشورهای اسالمی دانست.
»مجتبی شجاعی« افزود: شهید بزرگوار لک زایی به عنوان »ابوالشهید« نه به 
خانواده خود بلكه به تمامی مردم استان سیستان و بلوچستان اعم از شیعه و 

سنی تعلق دارد.
وی همچنین شهید حبیب لک زایی را نمونه یک بسیجی وحدت آفرین در 
استان ذکر کرد و افزود: جا دارد تفكر شهید لک زایی، تفكر شهید شوشتری 
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و تفكر بسیجی به عنوان رهروان بی ادعای والیت در جامعه رشد کرده و به 
بالندگی و توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی کمک کند.

بخشدار زرآباد بیان کرد: به درخواست معتمدان و علمای اهل سنت و 
فرهنگیان بخش زرآباد طی جلساتی مقرر شد این همایش در محرم امسال 
برگزار شود که به یاری خداوند توانستیم این مهم را محقق کنیم و بنا بر 
این با همكاری شوراها و مردم هر ساله یادواره شهید لک زایی را در یكی از 

روستاهای زرآباد با شكوه خاصی برگزار خواهیم کرد.
شجاعی محبوبیت شهید لک زایی را ناشی از تبعیت بی چون و چرای وی 
از والیت و رهبری، بی ادعا و بی نشان بودنش در حالی که در اوج خدمت 

قرار داشت، می داند.
گفتنی است مراسم بزرگداشت سردار شهید لک زایی به همراه محفل نورانی 
اقشار مختلف مردم، معتمدان،  با حضور  با شكوه خاصی  با قرآن  انس 
علمای بخش زرآباد و بخش های همجوار از استان هرمزگان در مسجد 
جامع روستای سورو برگزار شد. این مراسم که به همت بخشداری، حوزه 
مقاومت بسیج، شورای اسالمی و شهرداری زرآباد برگزار شد، حضور بیش 
از 700 نفر از شرکت کنندگان بر اهمیت و شكوه این همایش افزود. این 
برای نخستین بار بود که همایشی با حضور بیش از 700 نفر در بخش زرآباد 

برگزار می شود.

www.takbook.com



106    حبیب دلهوا

آنچه در پی می آید سخنان »سردار سرتیپ پاسدار نصراهلل فتحیان« معاون 
نیروهای مسلح است که در جمع اعضای  بهداشت و درمان ستاد کل 
خانواده سردار سرتیپ شهید حاج حبیب لک زایی در تاریخ 17 بهمن 1391 

ایراد شد.

سردار لک زایی براساس فرمایشات آیت اهلل بهجت
بهشتی هستند

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الَلُّهَمّ ُکْن لَِولِیَِّک الُحَجةِ بِن الَحَسن؛ َصَلواتَُک عَلیهِ و َعلی آبائِهِ؛ فِی َهِذهِ 
اَعةِ َو فِی ُکِلّ َساَعةٍ؛ َولِیّاً َو َحافِظاً َو َقائِداً َو نَاِصراً َو َدلِیاًل َو َعیْناً؛ َحتَّی  الَسّ

تُْسِكنَُه أَْرَضَک َطْوعاً َو تَُمتَعُه فِیَها َطِویال.
اوالً خیلی خوشحال هستم که این توفیق را پیدا کردم که در دهه مبارک فجر 
و در آستانه روز22 بهمن توفیق شرف حضور در بیت معظم سردار عزیز و 
سرافراز سپاه اسالم شهید لک زایی را پیدا کردم. خدا را شكر و افتخار می کنم 

که این توفیق هر چند با یک تأخیر بسیار زیاد حاصل شد.
ثانیاً به عنوان عضو کوچكی از ستاد فرماندهی معظم کل قوا، رهبر عزیزمان، 
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نایب عام امام زمان )عج( حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای، تسلیت و 
تعزیت ایشان را خدمت شما اعالم می کنم و به شما می گوییم که آقا به وجود 

سربازان ارزشمندی مانند جناب آقای لک زایی حقیقتاً افتخار می کردند.

درباره شهید لک زایی
ایشان یک سرباز تمام عیار نظام بودند. من سردار لک زایی را بیش از 16 سال 
بود که می شناختنم؛ هم در دوران فرماندهی »سرلشكر صفوی« که در دفتر 

فرماندهی کل مشاور ایشان بودم و هم بعد از این دوران.
بار ها در سفر به سیستان چه به همراه سردار صفوی و چه بدون ایشان، یكی از 
کسانی که فوق العاده برای من جذاب بود سردار لک زایی بود؛ در مسؤولیتهای 
مختلفی که ایشان بودند و سوابق ایشان و کار هایشان را من کاماًل در جریان 
هستم و افتخار این را هم داشتم که برای درجه سرداری ایشان در انتهای 
دوران فرماندهی سردار صفوی اقداماتی انجام دهم؛ چون پرونده سرداری 
ایشان در دوران سردار صفوی کامل شد و نصب درجه ایشان را »سردار 
سرلشكر جعفری« انجام داد. من آن موقع دفتر فرماندهی بودم؛ شاید هم با هم 
در حین اعطای درجه ایشان عكس گرفتیم. لذا سوابق را کاماًل می دانم. پرونده 
ایشان را چندین بار خودم مطالعه کردم. سوابق جبهه ایشان، سوابق رزمندگی 
ایشان، مجاهدت های ایشان، روحیه مردمیشان، روحیه تبعیت پذیری از 
والیت در ایشان، تأیید سریع بخش حفاظت و بخش عقیدتی برای پرونده 
درجه سرداریشان این ها همه سرمایه های معنوی بود که در اختیار ایشان بود 

و سردار لک زایی را یک شخصیت ممتاز در این استان کرده بود.
من یادم هست که هر موقع ایشان می آمدند تهران یكی از جاهایی که 
سر می زدند دفتر فرماندهی کل بود. ایشان چقدر نسبت به این استان آدم 
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عالقه مند و دلسوزی بود. به نظر من استان یک حامی همه جانبه خودش را 
از دست داد. مجموعه استان، نه فقط سپاه؛ همه بخش های استان.

ده سال پیش در دورانی که ما در سفر حضرت آقا به این استان دقیقاً توفیق 
حضور داشتیم، به برکت سفر حضرت آقا مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا 
با محوریت »آقای دکتر پیروی« راه اندازی شد. یكی از کسانی که خیلی 
تشویق می کردند و در جلسه ای که خدمت آقای دکتر صفوی داشتیم ایشان 
اظهار خوشحالی کرد که این کار برای این استان خیلی کار الزمی است، 
آقای لک زایی بود. واقعاً ترغیب و تشویق ایشان، هم برای ما که از تهران 
آمده بودیم و هم برای دوستانی که اینجا بودند و احساس حمایت می کردند 
خیلی ارزنده بود. وقتی من خودم با ایشان صحبت کردم و گفتم که شما 
محور این برنامه برای رسیدگی به محرومین و بیماران بی بضاعت بشوید. 
ایشان گفتند با کمال میل در خدمت این خیریه هستم و هر کاری که الزم 
باشد انجام می دهم. به شهادت جناب »آقای سرگزی« که بعد از آقای دکتر 
بودند حقیقتاً دوره 4 یا 5 ساله ای که مسؤولیت مؤسسه خیریه با ایشان بود 
با همه مسؤولیت ها و گرفتاری هایی که داشتند ارزنده بود. باالخره ایشان 
جانشین فرمانده سپاه بودند و مسؤولیت های اجتماعی استان همه به گردن 
ایشان بود، چه در دوران مسؤولیت سردار مولوی و چه در دوران سردار 

جاهد، خیلی ایشان مسؤولیت های سنگینی داشتند.
من گاهی اوقات می دیدم برای رسیدگی به بخش مسائل اجتماعی با ماشین 
راه می افتادند و تا چابهار با ماشین می رفتند. گاهی اوقات به ایشان می گفتم 
این همه مسیر، طوالنی است که شما با این وضعیت جسمانی شهر به شهر 
روستا به روستا طایفه به طایفه و ده به ده می روید. باالخره همه سردار 

لک زایی را می شناختند و با ایشان ارتباط داشتند.
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ایشان بسیار شخصیت ارزنده ای برای مجموعه نیروهای انقالب در استان 
بودند. خداوند روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا محشور کند و به ما توفیق 
دهد که بتوانیم این راه با عظمت و نورانی را که ایشان شروع کردند و تا این 

مرحله رسیدند ادامه بدهیم و به نتیجه برسانیم.

شهید لک زایی؛ مصداق سخنان آیت اهلل بهجت
من تبرکاً صحبت های آیت اهلل بهجت را که در یک جلسه ای که خدمت 
ایشان بودیم فرمودند را به شما بگویم. علتش هم این است که شهید لک زایی 
خیلی شامل این جمالت آیت اهلل بهجت می شود. دو سه سال قبل از وفات 
ایشان با جمعی خدمت ایشان بودیم. در آن جلسه با اینكه آقای بهجت اهل 
سخنرانی نبودند فرمودند: »ما در روز قیامت سنگ قبر نداریم و آیت اهلل 
باشیم یا نباشیم، وزیر باشیم یا نباشیم، وکیل باشیم یا نباشیم، این ها اصاًل 
مالک نیست. بلكه اولین سؤالی که در روز قیامت از انسان ها می کنند این 
است که کسانی که پدر و مادرشان از آنان راضی هستند دست ها باال؛ اینها 
بهشت بروند«. من خدمت پدر و مادر سردار نرسیدم ولی به نظرم پدر و مادر 
سردار لک زایی از ایشان راضی هستند و ایشان به این دلیل بهشتی هستند. به 
دلیل استداللی که حضرت آیت اهلل العظمی بهجت )قدس اهلل نفس الزکیه(، 

این انسان استثنایی و با عظمت بیان کردند.
از  به مردم رسید و مردم  نفعشان  آنهایی که  فرمودند: »می گویند    دوم 
وجودشان منفعت بردند دست ها باال. این ها بروند بهشت«. سردار لک زایی 
در همه عمرش نفعش به همه مردم می رسید. در بخش امنیت، در بخش 
توسعه بسیج، در بخش مبارزه با ضد انقالب، در بخش آرامش مردم، در 
بخش خدمت به مردم، در بخش های مختلف و آخریش هم خدمت و 
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رسیدگی به محرومین و رسیدگی به افراد بی بضاعت و فقیر و مستضعفی که 
مشكالت درمانی داشتند. ایشان دلشان برای این مردم می سوخت. خوب به 
این دلیل دوم آیت اهلل بهجت هم آقای سردار لک زایی امروز در اعلی علیین 

بهشت هستند. خوش به حالشان؛ ایشان بهشتی هستند.
  بعد ایشان فرمودند: »گروه سومی که اهل بهشتند کسانی هستند که برای 
امام حسین)ع( با اخالص یک قطره اشک ریخته باشند؛ این ها بروند؛ این ها 
جایشان در بهشت است«. سردار لک زایی به تمام معنا یک انسان والیتی 
بودند. والیت ائمه)ع( را با گوشت و پوست خودشان قبول داشتند. یک شیعه 
امیرالمؤمنین)ع( و یک شیعه امام حسین)ع( بودند و حسینی زندگی می کردند. 
به این دلیل هم ایشان بهشتی هستند. این هم دلیل سوم که سردار لک زایی 

براساس همین ادله ای که آیت اهلل العظمی بهجت فرمودند بهشتی هستند.
  بعد ایشان فرمودند: »که گروه چهارم کسانی هستند که شیعه حضرت 
زهرا)س( هستند و به حضرت زهرا متوسل هستند؛ این ها بروند؛ بهشت 
جای اینهاست«. وقتی خود من در مورد همین مؤسسه امدادگران عاشورا 
صحبت کردم، تا گفتم مؤسسه متوسل به حضرت زهرا )س( است، اشک 
از چشمان ایشان جاری شد. محبت حضرت زهرا)س( در دل ایشان بود. 
ایشان گفت من حاضرم نوکری این مؤسسه را که به نام حضرت زهراست 
بكنم. نه ایشان بلكه بزرگان ما همین گونه هستند. خدا رحمت کند »حاج 
احمد کاظمی« فرمانده دالور نیروی زمینی سپاه را تا اسم حضرت زهرا)س( 

می آمد اشک از چشمانش جاری و ساری بود. همه همینطورند.
بنابراین ایشان فرمودند این چهار گروه اهل بهشتند: گروه اول کسانی که 
پدر و مادرشان از آنان راضی هستند؛ گروه دوم کسانی که نفعشان به مردم 
می رسد؛ گروه سوم آنهایی که برای امام حسین )ع( اشک ریختند و گروه 
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چهارم آنهایی که به حضرت زهرا )س( متوسل هستند.
بعد حضرت آیت اهلل بهجت فرمودند که مالئک به صدا در آمدند و خطاب 
به خدا اعتراض کردند و گفتند: خدایا!  ای خدای مهربان! پس این شهدا و 
جانبازان بهشت نمی روند؟ خدا در جواب مالئک فرمودند باید با این ها 
بنشینیم مذاکره کنیم که خدا به شهدا چه مقامی داده است. شهید لک زایی و 
فرزند عزیزشان آقا مسلم و دامادشان و برادر خانم شهیدشان و بقیه شهدایی 
است. شهدا  بهشت  در  رسیده اند جایشان  به شهادت  استان  این  در  که 
خودشان تعیین می کنند و می گویند کجا می خواهند قرار بگیرند. خوش به 
حال شهید لک زایی که امروز در مقام شهادت است. خدا ان شاء اهلل ایشان 

را با امام حسین )ع( محشور بكند.
حضرت آیت اهلل بهجت سپس دست به دعا شدند و گفتند: »خدایا!  ای 
خدای مهربان! این آقای خمینی را با خوبان عالم محشور فرما. چرا که 
خیلی ها به برکت ایشان بهشتی شدند«؛ یعنی خیلی ها به برکت امام )ره( 

بهشتی شدند.
به ما هم نصیحت کردندـ  که حاال این نصیحت عام هست و شامل شما هم 
می شودـ  و ایشان فرمودند: مراقب باشید که شیطان شما را گول نزند. االن 
هم آقای سلمان، آقای میثم، آقای جعفر، داماد ها و عروس خانم های شهید 
لک زایی عزیز، مراقب باشید شیطان گولتان نزند و ارزان نخرد شما را. این 
حرف آیت اهلل العظمی بهجت بود به ما ها که مراقب باشید شیطان گولتان 

نزند و شما را ارزان نخرد.

ما به انقالب افتخار می کنیم
یكبار دیگر دهه مبارک فجر را به شما تبریک می گوییم. ما افتخار می کنیم به 

www.takbook.com



112    حبیب دلهوا

این انقالب، افتخار می کنیم به امام؛ و افتخار می کنیم به مقام معظم رهبری و 
به نیروهای انقالبی. شما هم یک خانواده انقالبی هستید. ان شاء اهلل که شما 
آقا زاده ها بتوانید راه پدر را با سرافرازی و افتخار ادامه بدهید. مطمئن باشید 
که عزت و ذلت دست خداست. خدا اگر اراده کند کسی را عزیز کند هیچ 
کس نمی تواند ذلیل کند. اگر خدای نكرده بر اثر عمل خودمان باعث ذلت 

خودمان بشویم خیلی آدم شرمنده می شود و خیلی ضرر می کنیم.

عزت شهید ابدی است
خداوند به شما عزت روز افزون بدهد همین طور که االن داده است. همین 
طور که شهید عزتش عزت ابدی است. خانواده شهید، فرزند شهید، دختر 
و عروس شهید و همسر شهید، عزتشان عزت ابدی است. شما به هیچ 
کجا وام دار نیستید ولی همه به شما وام دار هستند. شما باید خیلی مراقب 
خودتان باشید. خیلی باید مراقب باشید از این بیت محافظت کنید که خدای 
نكرده این بیت که بیت شهیدان لک زایی است آسیب نبیند و مشكالتی هم 

که دارید در طول مسیر حل می شود. روح شهید کمک می کند.
شما مطمئن باشید این شهدایی که اینجا تصاویر زیبایشان هست این ها هنرشان 
خیلی بیشتر از ما ها هست. ما چه هستیم؟! ما به گرد پای این ها نمی رسیم. 
اگر این ها اراده کنند همه مشكالت را حل می کنند. االن دستشان باز است. 
االن شهید لک زایی از زمان حیاتش دستش باز تر است. نظارت می کند بر شما 
و کفایت امور شما را می کند و کار هایتان را دنبال می کند. ایشان که نیازی 
ندارند. اگر شما تالش می کنید در واقع برای دیگران می کنید؛ چون ایشان با 
این روایتی که از آیت اهلل بهجت نقل کردیم در واقع بهشتی هستند. ما باید 
به فكر خودمان باشیم که باالخره خدای متعال عاقبتمان را ختم به خیر کند.
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خدا ما را هم عاقبت بخیر کند
باالخره وظیفه داشتم عرض تسلیت و اظهار ارادت خودم را به همسر گرامی 
و فرزندان این شهید و همه کسانی که در بیت شهید حضور دارند عرض 
کنم. خداوند ان شاء اهلل سالمتی عنایت کند. از زیارت شما خیلی خوشحال 
شدم. از اینكه در دیدار ما تأخیر شد هم خیلی عذرخواهی می کنم. من سالم 
ویژه سردار صفوی و »سردار دکتر فیروزآبادی« را هم خدمتتان اعالم می کنم. 
خدا ان شاء اهلل که عاقبت همه ما را ختم بخیر کند و زحمات این سردار 
سرافراز سپاه اسالم را به احسن وجه مورد قبول قرار بدهد و به بازماندگانش 

صبر عطا کند. 
ان شاء اهلل خداوند روح این شهید را با شهدای عزیز انقالب اسالمی و 
شهدای کربال محشور کند و به باز ماندگان صبر و اجر عنایت کند به برکت 

صلواتی بر محمد)ص( و آل محمد.
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آنچه در پی می آید گفتگو با »حجت االسالم والمسلمین مجتبی کلباسی« 
مدیر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم است که در روز شنبه 25 

آذر 91 در مرکز تخصصی مهدویت، در شهر مقدس قم انجام شده است.

او نگاه تقریبی به مهدویت داشت

ـ از سردار شهید حاج حبیب لک زایی شنیدم که اینجا متعلق به »حاج 
آقای قرائتی« است که برای مرکز تخصصی مهدویت تهیه کرده اند. 

ـ همین خانه وسطی که االن داخلش هستیم و از دیوارش هم معلوم است، 
این نصفش متعلق به حاج آقای قرائتی است. کاًل سیصد متر است که نیمی 

از آن ملک حاج آقای قرائتی است. 

ـ ایشان اینجا را برای این کار خریدند یا برای زندگی و سکونت؟ 
ـ اصاًل برای همین کار خریداری شد. اینجا اول اجاره بود، بعد که بنا شد 
خریداری شود، حاج آقای قرائتی و یک نفر دیگر با هم شریک شدند؛ یعنی 
نصفش را ایشان تقبل کرد و نصفش را شخص دیگری و اینجا برای مرکز 
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تخصصی مهدویت خریداری شد.

ـ مرکز تخصصی مهدویت از چه سالی  و با چه هدفی تأسیس شد؟
ـ این مرکز در سال 1381 تأسیس شد و از جمله مراکز تخصصی حوزه 

است و هویت آموزشی دارد.

ـ سردار شهید لک زایی چه ارتباطی با این مرکز داشت؟
ـ ما پی گیر راه اندازی شعب بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( در 
استانها بودیم وقتی که با امام جمعه و نماینده رهبری در سیستان و بلوچستان 
تماس هایی برقرار شد، ایشان سردار را معرفی کردند و گفتند: "آن کسی که 

می تواند اینجا منشأ اثر باشد ایشان است."
ایشان هم انصافاً کارهای بزرگی در استان انجام دادند. یعنی وقتی وارد 

شدند، ورودشان خیلی قاطع و محكم و دارای آثار بود.
من برای نمونه دو مورد از کارهای شاخص ایشان را عرض می کنم:

یكی از کارهایی که ایشان انجام دادند، توزیع بیش از صد هزار نسخه از 
کتاب مهدویت در صحاح سته و برگزاری مسابقه از آن کتاب در استان بود. 

ـ چه شد که ایشان این کتاب را انتخاب کردند؟ با مشورت شما بود؟
ـ چون آنجا اهل سنت زیاد هستند و در مرکز نیز پایان نامه ای در همین 
رابطه داشتیم که به صورت کتاب منتشر شده بود به نام مهدویت درصحاح 
سته. وقتی صحبت شد و ایشان کتاب را دیدند، آن را برای اجرای مسابقه در 

منطقه انتخاب کردند و مسابقه را هم با جدیت به اجرا در آوردند.
 اینكه عرض کردم با قدرت در کار وارد می شدند همین است، شاید تنها 
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کتابی که با این تیراژ چاپ شد و در منطقه به مسابقه گذاشته شد همین 
کتاب باشد. و این با همت ایشان بود که توانست این کار را سامان بدهند و 

به نتیجه برسانند.
نمونه کار دیگر ایشان، برگزاری کنگره  ملی با موضوع مهدویت بود که 
با مدیریت ایشان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد. من هم در 
آن همایش شرکت داشتم. آن هم کار بزرگی بود، چون خیلی خوب از 
همكاری  دانشگاهیان و فرهیختگان استفاده کردند و آنها مقاالت زیادی 
به کنگره فرستاده بودند. مقاالت اینجا ارزیابی شد و قرار بود به صورت 
کتاب هم  منتشر شود. مقاالت در سطح خیلی خوبی بود و برگزاری خوب 
چنین کنگره ای، کاری سنگین و مهم بود که نشان می داد ایشان در هر امری 
که تصمیم بگیرد و وارد بشود نیرومند، با اقتدار و با صبر و صالبت وارد 

می شود. از چیزی هراس ندارد و جلو رفته و کار را پیش می برد.
 البته اینها مواردی هست که ما خبر داشتیم. دوره های زیادی در سیستان و 
بلوچستان گذاشته شد؛ دوره تربیت مربی بود که در زاهدان به همت ایشان 
برگزار شد و افرادی دوره و آموزش دیدند. مسلماً عرصه فعالیت ایشان 

خیلی گسترده تر از این موارد بوده است.

ـ با توجه به اینکه مهدویت را ایشانـ  به تعبیر شماـ  آنجا با صالبت و 
قدرت مطرح کردند، این سؤال پیش می آید که اهل سنت معتقدند که 
حضرت هنوز به دنیا نیامده است، لذا شاید بگویند بعداً که ایشان به دنیا 
آمد با هم صحبت می کنیم و االن لزومی هم ندارد که از آن بحث کنیم. 
ضمن آنکه رابطه تقریب مذاهب و ترویج فرهنگ مهدویت در این بین 

چه می شود؟
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ـ خوشبختانه در این مسئله هیچ فرقی نیست که ما بگوییم حضرت به دنیا 
آمده اند و یا بعد به دنیا خواهند آمد. چرا؟ برای اینكه اگر این موضوع جزء 
حتمیات و قطعیات هست )که همین طور است( و وعده تخلف ناپذیر الهی 

است، پس ما در مقابل این وعده حتمی، نقش و مسؤولیتی داریم.
ببینید! ما می گوییم قیامت و حساب و کتاب حتمی است، ولی هنوز که 
قیامت برپا نشده است. آیا چون قیامت نیامده ما هم در مقابل آن مسؤولیت 
نداریم؟ اگر که این موضوع حتمی هست، به یقین ما مسؤولیت داریم. پس 
فرقی نمی کند امام زمان)عج( به دنیا آمده باشند یا نیامده باشند؛ باالخره آیا 
ما در برابر این واقعه و در برابر این خبر غیبی که در برابر ماست وظیفه ای 
داریم یا نداریم؟ آیا وظیفه داریم حكومت حضرت و اهدافش را به مردم 

بشناسانیم؟ آیا وظیفه نداریم که مردم را با این مقوله آشنا بكنیم؟ 
در قرون گذشته نیز وعده هایی راجع به آمدن پیامبران بوده و هدف آن این 
بود که مردم آشنا بشوند و آمادگی پیدا کنند، در نتیجه آن پیامبر الهی با اطالع 
قبلی و زمینه قبلی ظهور کند. قرآن می فرماید: » یَْعرُِفونَُه َکما یَْعرُِفوَن أَبْناَءُهم ؛ 
همان گونه که پسران خود را می شناسند، او ]محمد صلوات اهلل علیه و آله[ 
را می شناسند«1. این پیشگویی هاـ  که البته پیشگویی مبتنی بر وحی است نه 
به معنای پیشگویی های مبتنی بر حدسـ  برای این است که یک مسؤولیتی 

در ما ایجاد کند.
ما هم پیشنهاد نمی کنیم که بر سر این موضوع با اهل سنت بحث کنیم که 
امام زمان به دنیا آمده اند یا نه. اصاًل این بحث ها نباید مطرح بشود. موضوعی 
که باید مطرح بشود، اصل موضوع حكومت حضرت است و اینكه ما چه 
مسؤولیتی در قبال آن داریم. این مهم است که بایستی به آن عنایت بشود کما 

1. سوره بقره )2( آیه 146؛ سوره انعام )6( آیه 20.
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اینكه علمای گذشته اهل سنت فراوان به این مسأله پرداخته اند.
نكته دیگر این که: از کجا که حضرت متولد نشده باشند؟ مگر بناست تولد 
حضرت را در بوق و کرنا بكنند؟ ظهور حضرت؛ بوق و کرناست، ولی تولد 
حضرت که دیگر بوق و کرنا ندارد، شاید متولد شده باشند! پس ببینید فرقی 
در نتیجه ندارد. یعنی هیچ کس نمی تواند قسم بخورد که حضرت متولد 
نشده اند، برای اینكه ما هیچ دلیلی نداریم که وقتی حضرت متولد شدند فالن 
حادثه اتفاق می افتد، نه! حتی یک خبر، یک حدیث، یک جمله و حتی یک 
کلمه نداریم که مثاًل گفته باشد که وقتی حضرت متولد می شوند فالن حادثه 

رخ می دهد؛ نه شیعه و نه سنی. پس شاید متولد شده اند!
می خواهم بگویم که  این مسئله نتیجه ای ندارد، نتیجه یكسان است، بنابراین 
از بعد تقریب بین مذاهب هم این مسئله، مسئله ای است که کاماًل روشن 

است و جزء قطعیات است، حتمیات و متواترات است. 
اگر نقل این اخبارـ  اخبار عالئم و شرایط و ویژگی های حضرت مهدی)عج( 
ـ لغو است باید آنهایی که می گویند لغو است جواب بدهند، اگر هم هدفی در 

کار است، آن هدف چیست؟ قطعاً هدف، بحث انتظار وزمینه سازی است.
در اینجا هیچ فرقی بین شیعه و سنی نیست. آیا یک سنی پیدا می شود که 
خواهان عدالت، خواهان اصالح امور جهان، خواهان پیاده شدن احكام قرآن، 
خواهان برقراری حق وعدل  و خواهان رفع فقر و ناراحتی در جهان نباشد؟
وقتی خواهان شدیم بایستی در این مسیر حرکت کنیم. این کار لوازمی دارد. 
انسان اگر منتظر است طبیعتاً این اخبار به او جهت می دهد و اال اگر هیچ 
اثری در در زندگی من ندارد، پیداست که برای من تنها یک امر لغوی است. 
اما این اخبار و این هدایت ها همه حكایت از این دارد که این ها کاماًل مؤثر 

است؛ مؤثر در جهت گیری ها، زندگی ها و...
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این الگویی که خداوند ارائه می کند ـ چه در آیات قرآن و چه در احادیث 
)یمأل اهلل به االرض قسطا و عدال( ـ خود کارساز است و جهت می دهد 
و تحرک آفرین است. این الگو به انسان می گوید شما به این چیز ها قانع 
نشوید؛ هدف خیلی بزرگی فراروی شماست که بحث گسترش عدل وقسط 

درتمام پهنه جهان است.

ـ نگرش و نگاه سردار لک زایی به مهدویت هم در راستای محتوای آن 
کتاب بود؟  

ـ بله! ایشان به نظر من هم این مسأله را کاماًل تشخیص داده بود، یعنی واقف 
بود که مسأله مهدویت یكی از مواضع  وفاق و وحدت در جهان اسالم است 
که با توجه به جایگاهش، اثربخشی اجتماعی اش، نگرش و حساسیتی که 
نسبت به آینده در انسان ها تولید می کند و موجب تحرک فكری می شود، 
می تواند محور وحدت باشد؛ ایشان کاماًل به این امر وقوف داشتند و از کار ها 

و برنامه هاشان این مسأله مشهود است.

نخوانده م،  ندیده ام و  را  این کتاب  اصاًل  ـ حاال فرض کنید که من 
با چه نگاهی به  می خواهم بدانم که در این کتاب چه گفته شده و 
مهدویت نگاه شده است؟ می خواهم ببینم شما آن را می توانید به عنوان 

سندی برای این سخنان ارائه بدهید؟
ـ مطالب ریز کتاب را باید در خود کتاب دنبال کرد، اما کلیت آن اینكه:

اوالً: یک نمایی از مسأله مهدویت در کتب اصلی و معتبر اهل سنت ارائه 
داده است.

ثانیاً: قطعیت و حتمیت مهدویت در این کتاب مطرح شده و گفته شده 
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که مسأله قطعیت و حتمیت مهدویت متوا تر بین فریقین است و گرانیگاه 
وحدت و تقریب است و به همین دلیل کسی که این کتاب را بخواند طبیعتًا 

نگاه اجتماعی و نگاه تاریخی اش تغییر می کند.

ـ واقعیتش همین است که با نگاه تقریبی به مسأله نگاه می کند، چون 
می گوید که تولد یا عدم تولد امام تغییری در وظیفه ما ایجاد نمی کند و 
همه باید به آن وظیفه عمل کنیم. حاال من با توجه به اینکه شما فرمودید 
که در همایش شرکت داشتید و به احتمال قوی خود مرکز مهدویت 
آنجا هم تشریف بردید و کار هایشان را از نزدیک دیدید، نکات، ویژگی 
و سبک مدیریتی ایشان را چطور دیدید؟ به هر حال یک همایش ملی 
که همراه با سخنران های متفاوت و پذیرش و ارزیابی و انتشار مقاالت 
متعدد برگزار می شود، یک ساز و کار مدیریتی می خواهد. من می خواهم 
که شما یک اجمالی از سبک مدیریتی ایشان را تا جائی که فرصت اقتضا 

می کند، مطرح بفرمایید .
ـ نكته مهم در بحث مدیریت بحث انگیزه است که فرد به چه انگیزه ای دارد 
کار می کند. یک وقت کسی کار می کند که کاری کرده باشد و مشغول باشد 
و یک حقوقی بگیرد، ولی ایشان این طوری نبود، ایشان کار می کرد چون به 
کار معتقد بود و برای اینكه یک کاری شكل بگیرد، تمام نیرو و استعدادش 

را به کار می گرفت اینطور نبود؛ چون ایشان اینجا افتخاری کار می کرد.

ـ یعنی حقوقی دریافت نمی کرد؟ 
ـ نه! حقوق نداشت و همین نكته یعنی این انگیزه. یک وقت انگیزه، انگیزه 
بیرونی است، خوب کاری هم ممكن است انجام بشود اما آن کار هم، کار 
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نمی شود؛ یعنی اثر خودش را ندارد، لذا آن اخالص و اینكه واقعاً دنبال 
موضوع و معتقد به موضوع و معتقد به اثربخشی و جایگاه موضوع است، 
ویژگی شاید بی نظیر ایشان بود که هیچ انگیزه دیگری انسان در ایشان 
نمی دید که مثاًل دنبال آن انگیزه ها باشد. اخالص، عشق و ارادت به نفس 

کار، این برای ایشان مهم بود. 

ـ یاداشت ها، لوح های تقدیر، سررسید ها، گزارشات، سابقه فعالیتشان 
در قبل و بعد از انقالب را من دیدم که این ها را ایشان بسیار منظم و 
مرتب نگهداشته اند، بعد هم همانطور که شما گفتید ایشان کارش در حد 
اعالست،  گزارشش هم دوباره در حد اعالست، در صدا و سیما هم 
ایشان رفته است و گزارش کارش را مطرح کرده؛ یعنی از هیچ کدام کم 
نمی گذارد، در صورتی که ما معموالً فکر می کنیم که اگر اخالص باشد، 

دیگر گزارش دادن؟ 
ـ من این سؤال شما را با یک مثال توضیح می دهم. ببینید اذان عبادت است 
اما گفته اند برو و اذن را باالی مناره، گلدسته یا جایی که دیگران بشنوند بگو! 
این چطور قابل جمع است؟ جمعش همین است که بعضی از کار ها علنی و 
در حقیقت آشكار شدنش خودش تبلیغ است و باید در رسانه، در مجله، در 
روزنامه مطرح بشود؛ خود این مطرح شدنش نوعی تبلیغ است و در راستای 

تقویت همان کار خوب است. 

ـ اذان پشت بلندگو؟ 
ـ بله! در روایت داریم که خوب است نماز واجب علنی خوانده بشود 
لذا روایت داریم نمازهای واجب را در مسجد و به جماعت بخوانید و 
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نماز نافله ها را در خانه تان بخوانید، چرا؟ برای اینكه آن واجب باید تبلیغ 
بشود، باید ارائه بشود، خوب اگر یک کسی یک فعالیتی بكند؛ یک وقت 
ارائه می دهد برای شخص خودش، یعنی می خواهد بگوید من چكار کردم، 
خوب اینجا کار خراب می شود اما یک وقت ارائه هم که می دهد برای این 

است که کار ترویج بشود.

ـ یعنی دوباره خالصانه همان را ارائه می دهد؟ 
ـ بله ارائه می دهد، یعنی خود ارائه دادن در موارد زیادی ترویج و تبلیغ یک 
کار است که به پیشرفت کار، کمک می کند. اگر کسی کار بكند، هیچ کس 
هم نداند، نه صدا و سیما بداند، نه آن بداند و نه این، در این صورت کار 
انجام شده اما از یک سرمایه ای استفاده الزم نشده و در گاو صندوق مانده 
است. اگر کسی کتاب خوب می نویسد، باید معرفی بشود، اگر  بگوید من 
این کتاب را برای خدا نوشتم باید به او گفت : برای خدا تبلیغش را هم بكن.
 بنابراین ارائه و تبلیغ بخصوص در این عرصه ها چیزی نیست که به شخص 
مربوط باشد و من تصور نمی کنم که امثال سردارلک زایی نیازی داشته باشند 
که کسی آن ها را بشناسد، یعنی از این مراحل عبور کرده بودند. ایشان دنبال 
چنین چیز هایی نبود و آن چه را که تشخیص می داد به نفع دین و ترویج 
آن است انجام می داد. طبیعتاً آن کسی که بخواهد کار صحیح انجام بدهد، 

کنارش باید تبلیغات و معرفی مناسب برای آن کار داشته باشد.

ـ بنابراین انگیزه و نیت خیلی مهم است.
ـ بله، انگیزه مهم هست که با کدام انگیزه واقعی این کار انجام می شود، یک 
وقت من مهدویت را پله و وسیله قرار می دهم برای خودم، یک بار وسیله 
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قرار می دهم باز برای اینكه مهدویت ترویج بشود و خدمت دیگری صورت 
بگیرد،  این ها خیلی متفاوت است، لذا در سایر پست ها مثل مجلس رفتنن، 
وزیر شدن، وکیل شدن این اصل حاکم است که هدف و انگیزه چیست؟  
البته فقط هم هدف کافی نیست، آن عملی هم که از فرد سر می زند باید 
تصدیق   کننده همان هدف و انگیزه باشد و مؤید   همان نیت و درونش باشد. 

ـ وقتی اسم ایشان را می شنوید اولین چیزی که به ذهنتان متبادر می شود 
چیست؟ 

ـ اولین چیزی که به ذهنم متبادر می شود ایثار و از خود گذشتگی، عدم 
توقع و خالصه تالش مخلصانه برای خدا و برای انقالب است. ایشان را 
می دیدیم کسی بود که ادعا نمی کرد، با جانبازی و با آن مشكالتی که در بدن 
و در اعضایشان داشتند ایثار، تحرک و در هر شرائطی از پا ننشستن را نشان 

داده بود و نشان می داد.

ـ تشکر می کنم از این فرصتی که در پایان یک روز اداری در اختیار ما 
قرار دادید، صحبت پایانی شما را هم می شنویم.

ـ ما خیلی فاصله داریم با این کسانی که خالصه سالمتیشان را و همه 
چیزشان را در راه خدا و دین و انقالب  دادند. ما بایستی بیشتر این افراد 
را بشناسیم، بیشتر بشناسانیم. این افراد قهرمانهایی هستند که گاهی شكل 
اسطوره ها می شوند، یعنی آدم فكر می کند افسانه است ولی واقعیت دارد. این  

بزرگواران را باید واقعاً هم بهتر شناخت و هم بهتر معرفی کرد.
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آنچه در پی می آید گفتگو با »حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدصابر 
جعفری« سردبیر نشریه امان و و قائم مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعودـ  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفـ  درباره شهید حبیب لک زایی است.

دلسوزی و وشق به حضرت مهدی در و/ودش کاماًل 
م سوس بود

ـ برای سؤال اول خواهش می کنم مدیران بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشریف را معرفی کنید و در چه مناطقی 

فعالیت می کند؟
ـ رئیس هیئت امنای بنیاد، »حاج آقای محسن قرائتی« و مدیر عامل هم 
آقای »دکتر عباس شیبانی« هستند. ما هم قائم مقام ایشان هستیم. بنیاد تقریبًا 
در همه استان ها و برخی شهرستان ها شعبه داریم، یعنی ما حدوداً 32 تا 
شعبه داریم که حاال بعضی ها فعال هستند، بعضی ها نیمه فعال. تمامی شعب 
مختلف بنیاد زیر مجموعه بنیاد مرکزی هستند. مرکز تخصصی مهدویت 
هم زیر مجموعه   همان بنیاد اصلی است.  اینجا هم دفتر قم بنیاد فرهنگی 

حضرت مهدی موعود)عج( است.
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ـ شما از کی به بنیاد تشریف آوردید؟
ـ من از اولین نفرها بودم. سال 79 بنیاد تاسیس شد. سال 80 هم مرکز 
تخصصی مهدویت. شاید از سال 83 84 که جلسات بنیاد برقرا ر می شد، ما 
به عنوان یكی از معاونتهای بنیاد مسئولین بنیاد را می دیدیم اما من به عنوان 
قائم مقام نبودم و به عنوان سردبیر نشریه امان و معاون پژوهشی در جلسات 
شرکت داشتم. این جلسات سالی یک بار برقرار می شد ما می رفتیم آنجا، 

معاونین هم صحبت می کردند ما هم به عنوان معاون گزارش می دادیم.
در این مدتی هم که ما قائم مقام بودیم ارتباط ما جدی تر شد. قبل از ما 
هم »دکتر آیت اللهی« بود که االن به عنوان معاونت امور هماهنگی در بنیاد 

فعالیت دارند.
اولین شعبه ای که ما در کشور افتتاح کردیم شعبه اصفهان بود، بعد به مرور سایر 

استان ها فعال شدند؛ ترتیب مشخصی نداشت بستگی به عالقه افراد داشت.

ـ از شهید حبیب لک زایی چه چیزی در خاطره دارید؟
ـ آن چیزی که از حاج آقا لک زایی ـ خدا رحمتش کند ـ یادم هست 
این است که ایشان انصافاً خیلی پر شور بود. خیلی پرشور بود؛ یعنی در 
نمایندگان استان های ما کسی که واقعاً نباید به اصطالح به او می گفتیم مثاًل 
شما فالن کار را بكن، این استان بود. ایشان کاری را انجام می داد و می رفت 

جلو، بعد گاهی وقت ها الگو می شد. ایشان خیلی فعال بود.
شاید اینطوری بگویم که بعد از آشنایی ما با ایشان، عالقه ما به برادران این 
بزرگوار که از قبل ما آنها را می شناختیم هم بیشتر شد؛ این نكته ای است ها! 
خوب ما ارادتی که به آقا شریف ـ بردار شهید لک زایی ـ داشتیم خوب 
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از خیلی قبل بود ولی ما نسبت به ایشان یک محبت و ارادت دیگری پیدا 
کردیم. خیلی فرق می کرد، خیلی! خدا رحمتش کند!

کار خیلی مهمی که ایشان انجام داد این بود که کتاب  مهدویت در صحاح 
سته را که کتابی بود به قلم »آقای سید رضی قادری«، ایشان باالی صد هزار 
نسخه از این کتاب را آنجا تقسیم کرده بود. ایشان خودش می گفت که من 
با مولوی هایی از اهل سنت صحبت کردم وآن ها گفتند این کار، کار خیلی 
خوبی است و از آن ها موافقت گرفتم و بعد هم در مناطق مختلفی که رفتیم 
با میل و رغبت این کتاب توزیع شد. به ویژه اینكه ایشان به من گفت که من 
از برخی مولوی ها نامه گرفتم برای اینكه این کار صورت بگیرد، آن ها هم 
گفتند این کار خوب است که انجام شود. این کار، خیلی کار قشنگی است و 
این کار در ارتباط شیعه و سنی هم یک کار موفقیت آمیز در منطقه سیستان و 
بلوچستان محسوب می شود. کار بسیار ارزشمند و فرهنگ سازی خوبی بود.

ـ یعنی با هماهنگی مرکز نبوده؟ 
ـ در واقع تالشی بود که ایشان انجام داد و مرکز هم با ایشان همكاری داشت؛ 
ولی در واقع ایشان طراح و پیش برنده و همه کاره بود. ببین! همكاری ها فرق 
می کند، یک وقت ما به استانی مطلبی را می گوییم و مثاًل می گوییم دوره 
تربیت مربی بگذارید. استان می آید مطابق مصوبه ای که دارد دوره تربیت 
مربی برگزار می کند اما یک وقت می بیند که نه یک آدمی با آن شوری که 
دارد، کار می کند؛ چون ما که معموالً به استان هزینه ای نمی دادیم و شعب 
باید خودشان بودجه تهیه می کردند خوب این یكی از کارهای بسیار مهم 
بود یعنی یک کار الگویی زیبا بود که ایشان در میان اهل سنت توانسته بود 

به این موفقیت این کار را اجرا کند.
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یک کتاب دیگر هم به همراه یک نامه برای ما فرستاد بود مبنی بر اینكه 
درباره این کتاب را نظرتان چیست نظر علمیتان را در مورد این کتاب بگویید 
تا در صورت تأیید ما آن را آماده کنیم برای چاپ. نویسنده آن کتاب، سنی 
بود که آن را ایشان فرستاده بود که در واقع بپرسد که ببیند اگر این کتاب، 

کتاب خوبی است تكثیر و توزیع شود.
خوب این کار هم یک کار خیلی خوبی بود که قرار بود انجام شود. نظر 
دوستان این بود که این کتاب یک مقدار سنگین است ولی جای این را دارد 
که مثاًل خورد بشود. دقیقاً هم نظر اهل سنت بود، یعنی یک قسمتهایی بود 
که شیعه آن نظرات را قبول ندارد اما مهم این بود که نظر اهل سنت بود، 
یعنی کاماًل بر ای اهل سنت قابل فهم بود و در واقع می شد یک کتاب خیلی 

خوبی برای مخاطب اهل سنت ارائه داد.
منظور اینكه این هم در واقع یكی از بحث هایی بود که ما اخیراً با ایشان 
داشتیم. البته مطالبی را که من می گویم بیشتر در مدتی است که من مسؤولیت 
داشتم چون من موقعی که مسؤولیت گرفتم در واقع دو سه بار حاج آقای 
لک زایی تهران آمده بودند حاال یا برای کار یا مداوا بوده یا کارهای دیگری 
تهران داشتند که بنیاد هم آمده بودند و ما درواقع بیشتر آشناییت ما در همین 

مدت مسؤولیت ما بود.
یک کار خیلی جدی هم امسال ایشان انجام داد. آن کار جدی هم این بود که 
ایشان یک همایش کشوری در سیستان بلوچستان برگزار کرده بود که ما هم 
دعوت شده بودیم و رفتیم که خوب آنجا خیلی برخورد با محبتی کردند، 

خیلی برخورد با محبت و خوب وصمیمی با ما داشتند.

ـ خودشان آمده بودند استقبال؟ 
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ـ بله! بله! خودشان آمده بودند. خودشان! هم رفتن و هم آمدن؛ خودشان ما 
را مشایعت کردند، خیلی شرمنده شدیم. آقای کلباسی و آقای منصوری هم 
جزء دعوت شده ها بودند، منتها آنها یک روز قبل از من یا یک روز بعد از 
من بودند، با هم همزمان نبودیم، من تنها بودم. موقعی که وارد شدم خیلی با 

محبت برخورد کردند، بعد هم برنامه، برنامه خیلی خوبی بود.

ـ شما فیلمش را دارید؟ 
ـ بله فیلمش را اتفاقاً ما گفتیم آقایان از سیستان بلوچستان برای ما فرستاده 
بودند. فیلمش هم هست یک وقت اگر از آنجا نگرفتید فیلمش دست ما 
هست، هم صحبت های خود ایشان هست و هم صحبت های باقی سخنرانان. 

آن را به شما می دهم، چشم!

ـ می خواهم در باره ویژگی های مدیریتی ایشان هم صحبت کنید.
ـ یک جلسه خیلی شیرین در خود سیستان بلوچستان شب هنگام داشتیم 
که مدیران منطقه ای و مدیرانی که زیر مجموعه ایشان بودند در آن شرکت 
داشتند. جلسه خیلی خوبی بود و نشان می دادکه واقعاً دوستانی که آنجا کار 

می کنند عاشقانه با ایشان کار می کردند.
درست است که بحث امام زمان خودش پرجاذبه است، ولی ایشان یک 
ویژگی که داشت این بود که در برخوردها، آدم احساس می کرد آن روحیه 
جبهه را هنوز با همه وجود حفظ کرده یعنی آن روحیه جبهه ایش ظاهراً فرا تر 
از مدیریت و سرداری و رده باال بودن در استان و در مهدویت و این عناوین 
و القاب بود. کاماًل معلوم بود که آن فضای بسیجی و خاکی بودن در رفتارش 
غلبه دارد، با اینكه خوب پرستیژ، طبیعتاً الزمه کار نظامی و طبیعی هست ولی 

www.takbook.com



132    حبیب دلهوا

کاماًل آدم خاکی بودن را احساس می کرد. این روحیه در  کسانی که با ایشان 
کار می کردند هم محسوس بود؛ یعنی کسانی که با ایشان کار می کردند، آدم 
متوجه می شد که واقعاً عالقه و رابطه خیلی صمیمی با ایشان داشتند. خود 
ما واقعاً در میان مدیرانی که با آنها سروکار داشتیم از کسانی بود که خیلی 
احساس عالقه به ایشان داشتیم. توی جلسات  هیئت مدیره یا   همان جلساتی 
که مسئولین بودند و ایشان هم می آمد تهران با هم صحبت می کردیم، معموالً 

یک دلسوزی و عشق به کار در وجودش کاماًل محسوس بود.
می توانم بگویم که خیلی بااراده وسیع، با اراده باال، بااراده جدی کارها را 
دنبال می کردند. مثاًل یک بحثی بود توامان که مثاًل فرض کن اگر 500 نفر را 
برای دریافت نشریه امان مشترک کنید، نمی دانم چقدر علی حده می دهیم، 
اولین کسی که اقدام کرد به این کار ایشان بود، خیلی جدی و مصمم، 
خودتان که بودید، همانجا تلفن زد و به بچه ها و خیلی جدی و پیگیر. 

فكرمی کنم خوب به سعادت رسید.
آن چیزی که هست آن مجموعه ای که باهاش کار می کردند، طبیعتاً شاید 
مدیری مثل ایشان نتوانند پیدا کنند یعنی آن دلبستگی به کارش و عشقش و 

عالقه اش و خوب به هرحال خدا به شما هم صبر بدهد.

ایشان را چی صدا می زدید؟ مثاًل سردار می گفتید یا حاجی  ـ شما 
می گفتید؟ 

ـ من خودم معموالً بیشتر می گفتم سردار.

ـ شما که می شنوید سردار شهید حاج حبیب لک زایی، اولین چیزی که 
به ذهن شما می آید چیست؟ 
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ـ لبخند و چهره خندان ایشان جدیت و پیگیری در کار. برخوردی که معموالً 
داشت، آن لبخند اولیه ای که داشت، چیزی است که من با شنیدن اسم ایشان 
در ذهنم تداعی می شود. عكسی هم که روی جلد دفتر اول حبیب دلها 

هست، همین لبخند است.

ـ اگر من از شما بخواهم که با یک آیه قرآن ایشان را توصیف کنید یا 
با حدیث یا تعابیری که معصومین بزرگوار علیهم السال م دارند شما چه 

آیه یا حدیث یا روایتی را درباره ایشان می خوانید.
ارِ ُرَحماُء بَیْنَُهْم؛  اُء َعَلی الُْكفَّ ِ َو الَّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللَّ ـ شاید آیه »ُمَحمَّ
محّمد )ص( پیامبر خداست؛ و کسانی که با اویند، بر کافران، سختگیر ]و[ 
با همدیگر مهربانند«1 شاید تعبیر درستی باشد که از آن طرف سردار بودند 
و اهل مبارزه با جریانات مختلف و از طرف دیگر وقتی در فضای صمیمی 
دوستان و یاران و کار ایشان را می دیدی سرشار از عشق و محبت و تالش 

بودند.
در روایات یک تعبیری داریم درباره آقا امیرالمؤمنین علیه السالم؛ »کرار 
غیر فرار« آدمی که از میدان فرار نمی کند و می ایستد و کار را حل می کند؛ 
خیلی از مدیر ها اینطوری نیستند، خیلی ها فرار می کنند، آدم در وسط 
بایستد، بعد بگوید خیلی خوب اهل سنت دراین استان داریم،  میدان 
قبول! حاال با اهل سنت چگونه تعامل کنیم. نمی گوید با آنها نمی شود 
تعامل کرد، بعد بیش از صد هزار کتاب آنجا توزیع می کند و به مسابقه 
بگذارد. این کار کردن در حوزه فرهنگی است، بعضی ها در حوزه نظامی 
فرار می کنند، بعضی ها در حوزه نظامی اهل فرار نیستند اما همان هایی 

1. سوره فتح)48(، آیه 29
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که در حوزه نظامی فرار نمی کنند، گاهی در عرصه های فرهنگی فرار 
می کنند؛ برخی هم در عرصه نظامی و فرهنگی می ایستند و کار می کنند 
این خودش یک نوع جهاد اکبر است که آدم کرار غیرفرار باشد و مهم 

هم هست.

برکارهای  انجام می دهید و  اینکه شما کارهای علمی  به  با توجه  ـ 
فرهنگی و علمی نظارت دارید، می خواستم ببینم که پیشنهاد شما برای 
اینکه کارهای علمی و فرهنگی جدی درباره شخصیت شهید سردار 
لک زایی انجام بگیرد به نظر شما چه محورهایی اهمیت دارند و ما در 
مؤسسه عرشیان کویر که توسط ایشان هم حمایت و پایه گذاری شده 
چه محورهایی را باید دنبال کنیم و دنبال چه اهدافی باشیم که برای 

خودمان و نسلهای آینده مفید باشد؟ 
ـ ما آدم هایی داریم که زندگینامه آنها فیلم شده و مورد توجه هم قرار گرفته 
است؛ خیلی از این  دسته افراد، الگوهای زمان جنگ هستند و مخاطب امروز 
ما نمی داند که امروزش چه می شود، اما یک آدم هایی داریم که زمان جنگ 
الگو بودند و بعد از جنگ هم یک عمری زندگی کردند باالخره بعد از جنگ، 
حدود بیست و چند سال این بزرگواران بین ما  زندگی می کردند و واقعاً الگو 
بودند. اینجا صحبت از معصوم بودن افراد نیست اما باالخره یک سری 
سختی هایشان را ما دیده ایم، مشكالتشان را شاهد بوده ایم، موفقیت هایشان 
را هم مشاهده کرده ایم؛ اگر بشود گذشته و امروز در زندگی چنین الگو هایی 

گره  بخورد خیلی خوب می شود.

ـ چطور گره بخورد؟ 
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ـ من نظرم این است که به شما همین مستنداتی که دارید جمع می کنید، 
مستندات را کامل کنید و بعد اقدام کنید برای یک کار، مثاًل فرض کنید یک 

مستند نمایشی تهیه کنید تا کاری ماندنی  شود.

ـ یا به صورت داستان یا رمان؟ 
ـ بله! یک داستان و یا رمان و فیلم و مستند خوب می تواند این چهره را 

ماندنی  کند.

ـ در نشریه امان هم می توانید یک ویژه نامه به ایشان اختصاص بدهید؟
ـ بله. ما در امان یک صفحه اجماالً از زندگی ایشان را کار کرده ایم و در 
خدمت شما هستیم. ما یک پرتال جامع مهدویت هم داریم و به هر حال ما 

همه جوره در خدمت شما هستیم.

ـ به عنوان حسن ختام، صحبت پایانی شما را می شنویم.
ـ گاهی وقت ها آدم می ماند در اینكه بعضی ها الحمدهلل چه توفیق هایی 
دارند، یعنی گاهی توفیق های زیاد و بعد با همه امتحان های مختلف باز 
موفق هستند، باالخره امتحان های زندگی ایشان هم امتحانات سختی بود، 
خوب حادثه از دست دادن فرزندشان چیزی کمی نبود، خوب هرچند خود 
حضرت عالی در آن مشكالت و گرفتاری بودید اما باالخره تحمل این 
سختی ها از یک طرف بعد هم با این حال آدم بتواند در یک منطقه ای که 
مشكالت، محرومیت ها و گرفتاری ها فراوان است با همه مشكالت و کمبود 
امكانات محكم و استوار کار کند؛ چون اسماً این ها شعبه ای از بنیاد بودند اما 
ما که امكاناتی نداشتیم تا به آن ها بدهیم، خودشان باید تالش می کردند و از 
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پول خودشان می زدند، از زندگی خودشان می زدند و تالش می کردند، این 
موفقیت ها جای غبطه دارد.

از طرفی اصاًل بنیاد حقوق هم به کسی نمی داد، نه تنها خودشان حقوق 
نمی گرفتند بلكه زیر مجموعه خودشان را هم باید از یک جایی راضی 
می کردند، ولی باالخره آنها را هم راضی می کردند و امكانات را هم باید 
فراهم می کردند. فرض کنید ما می رویم یک همایش کشوری، همایش 
کشوری معنایش این است که باالخره یک بخشی از حقوق و زندگی یک 
مدیر باید به این کار کاماًل اختصاص داده بشود، این ها خوب یک توفیقاتی 
است که واقعاً غبطه دارد، خداوند ایشان را با اولیای خودش محشور کند، 

ان شاء اهلل.
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متن زیر گفتگو با »حجت االسالم و المسلمین محمد اسدی« مسئول تربیت 
مربی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم است که در تاریخ 25 آذر 

1391در قم با ایشان انجام شده است.

ایران و حتی اسالو نیرویی اثر ذار را از دست داد

ـ به عنوان سؤال اول بفرمایید که از چه زمانی با سردار شهید لک زایی 
آشنا شدید؟

ـ بنده زمانی که مسئول امورشعب بنیاد بودم با ایشان آشنا شدم مسئول 
امور شعب امور وکارهای شعب بنیاد را پیگیری می کند، یک سال قبل از 
اینكه سردار فعالیتشان را در بنیاد حضرت مهدی موعود)عج( شروع کنند، 
به زاهدان رفتم. در سال 89 هم که سردار مدیر شدند ارتباط تلفنی با ایشان 
داشتم. سرلشكر رحیم صفوی هم حساسیت خاصی نسبت به بنیاد زاهدان 
پیدا کرده بودند و تأکید داشتند که ما یک حضوری در زاهدان داشته باشیم 
و در واقع هرچه زود تر برویم و خدمت سردار لک زایی برسیم و برنامه ها 

را ببینیم. 
ـ آقای سردار سرلشکر دکتر رحیم صفوی چه مسؤولیتی در بنیاد دارند؟ 
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ایشان رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( هستند. 
فروردین ماه )معموالً سفرهای استانی را برای بازدید، سخنرانی یا راه اندازی 
دوره های آموزشی انجام می دهیم( سال 89 یادم هست که اولین دوره تربیت 
مربی آقایان را می خواستیم راه اندازی کنیم، در کل کشور یكی از جاهایی که 
سریعاً لبیک گفت جناب سردار بود که زنگ زدند و فرمودند ما آماده هستیم 

که این دوره برگزار شود.

ـ بعد از صحبت سردار صفوی شما رفتید زاهدان؟ 
زحمتهای  هم  آنها  که  بودند  دیگری  مسئوالن  ایشان  از  قبل  بله،  ـ 
فراوانی کشیدند اما مثل سردار و جایگاهی که سردار در استان داشتند 
و در نتیجه فعالیتشان قابل قیاس با دیگران نبود. به هرحال هر کسی 
از یک منظری و جایگاه خاص خودش را دارد اما بنیاد را من کاماًل 
بنیاد زاهدان  متفاوت از سال قبل دیدم. یعنی من وقتی رفتم و وارد 
و  کرده  دور خودش جمع  را  افرادی  سردار  که  کردم  مشاهده  شدم 
نیرو  ده  نهایتًا  تهران  میدان؛  وسط  آمده اند  و  زده اند  باال  را  آستین ها 
مرکزی  بنیاد  برابر  چند  شاید  دیدم  آنجا  رفتم  من  وقتی  اما  داشت، 
نیرو داشتند و اکثراً هم افتخاری آمده بودند و مشغول کار بودند و در 
مجموع شعبه زاهدان یک جنب و جوشی داشت که من در هیچ کدام 

بنیاد ها ندیده بودم. از 

ـ شما از همه شعب بازدید کرده اید؟ 
ـ بله من به همه شعب رفته ام و سر زده ام؛ مثاًل همین پارسال با وسیله 

استان ها را رفتم. تقریباًاکثر  شخصی خودم 
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ـ جایگاه بنیاد مهدویت استان سیستان و بلوچستان را در بین سایر 
دیدید؟  چطور  استان  بنیادهای 

ـ زاهدان با توجه به اخالصی که جناب سردار داشت و واقعاً با آن کار ها 
و مشكالتی که داشت چه جسمی و چه مشكالت استان و جایگاهی که 
ایشان در استان داشت؛ با توجه به آن همه کار و مشكالت، آنقدر برای بنیاد 

کار می کرد که بی نظیر بود. 
اگر خدا چند سال دیگر به ایشان مهلت می داد و ایشان همینطور فعالیت 
می کرد شاید اولین شعبه ما می شد، گرچه اگر بخواهیم االن هم رتبه بندی 
کنیم جزء پنج شعبه اول ما هستند. چون ایشان در این مدت کوتاه حرکت 
بسیار خوب و گسترده ای را شروع کرد که من که رفتم آنجا تعجب کردم. 
به عنوان نمونه دوره تربیت مربی که مسؤولیتش با ماست؛ ایشان سه تا دوره 
را برگزار کرده بود و این در حالی است که هنوز بعضی از استان هایمان 
هستند که دوره تربیت مربی را شروع نكرده اند؛ زاهدان سه دوره برادران 
و خواهران را برگزار کرد. یا من خودم مثاًل زنگ می زدم و اعالم می کردم 
که استادی که دارد می آید این خصوصیات را دارد که قابل استفاده است و 

زاهدان بر خالف خیلی از شعب دیگر به خوبی استفاده می کرد.

ـ شیوه مدیریتی ایشان را بگویید چون در حدود سه سال شعبه استان 
سیستان و بلوچستان را از پایین جدول به صدر جدول آوردند و به تعبیر 
شما جزء پنج شعبه اول جدول قرار دادند، سبک مدیریتی ایشان از نظر 

شما چه شاخصه هایی دارد؟ 
افرادی را دور  اینكه اوالً  ـ یكی از خصوصیت های ایشان که من دیدم 
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خودش جمع کرده بود که این ها مخلصاً پای کار ایستاده بودند و ثانیاً برای 
هر کدام از افراد هم یک برنامه ای چیده بود؛ یعنی یک چارت تشكیالتی 
بسیار منظمی را ایجاد کرده بود و در هر قسمتی که قرار بود کاری انجام 
شود، شما می دید که یک مسئولی باالی کار هست و آن کار را از آن فرد 
می خواست، برخالف بعضی مدیران که همه کار ها را خودشان می خواهند 
پیش ببرند، خوب به هرحال آدم نمی رسد که همه کارها را خودش انجام 
دهد اما ایشان به افراد کاماًل اعتماد می کرد. تا توانسته بود از نخبگان استان 
استفاده کرده بود. من در جلسه ای که شكل گرفت و دوستان باید گزارش 
کار می دادند دیدم که هر کسی یک کاری دارد انجام می دهد چه از نظر 
عملكردی و چه از نظر گزارشی، کاماًل کار و گزارش با هم تطابق داشت. 
کارهایی که انجام می گرفت تا اطمینان حاصل نمی کرد که این کار به صالح 
هست کار را شروع نمی کرد. یعنی مشورت کردن و کار را بر اساس مشورت 
پیش بردن از خصوصیات ایشان بود؛ واقعاً به تمام معنا مشورت می کرد. خدا 
رحمتشان کند بنده در سفر بودم ـ در اردبیل ـ که خبر شهادت ایشان را 

شنیدیم. ما به یاد ایشان بودیم و هستیم و خواهیم بود، ان شاء اهلل.

ـ برخی از ویژگی های مهم اخالقی ایشان را هم بفرمایید.
ـ از خصوصیات مهم اخالقی ایشان پشتكار بود، واقعاً یک مسئله را که 
به یقین می رسید باید انجام شود تا به نتیجه نمی رسید دست برنمی داشت. 
چیزی که واقعاً من در کنار ایشان آن را تجربه کردم، آرامشی بود که ایشان 
داشتند. آدم که می نشست کنار ایشان، احساس امنیت می کرد؛ یادم هست که 
ما آمدیم زاهدان، در ماشین ایشان که نشستیم دیدم زیر پایم اسلحه هست، 
خوب گاهی اوقات انسان به اسلحه که نگاه می کند، می گوید نكند خبری 
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باشد اما وقتی به آرامش ایشان نگاه می کردیم می گفتیم هیچ خبری نیست 
و امنیت زاهدان از تهران هم بیشتر است. صبر و استقامت ایشان هم مثال 
زدنی بود اما بیشترین چیزی که من در چهره و برخورد ایشان دیدم متانت 

و آرامش بود.

ـ شما گفتید جناب سردار صفوی جزء هیئت امنا بودند؟ 
ـ ساختار بنیاد اینطوری است که یک هیئت امنا دارد که در رأسش حاج آقا 
قرائتی است، بعد از درون این هیئت امنا، هیئت مدیره تشكیل می شود که 
قباًل نه نفره بود و اآلن هفت نفره است؛ رئیس هیئت مدیره جناب آقای دکتر 
سردار صفوی است و یک مدیرعامل داریم که امروز آقای دکتر شیبانی است 

و یک قائم مقام که آقای دکتر جعفری است.

ـ خوب باتوجه به اینکه مثاًل سردار صفوی نیروی نظامی هست و سردار 
لک زایی هم نیروی نظامی بودند بعضی ها سؤالشان این است که می گویند 

اگر نظامی ها بخواهند کار فرهنگی انجام بدهند، جور در نمی آید. 
ـ خوب البته این ها شاید به لشكر ها و ارتش های دنیا نگاه کنند که در واقع 
بیشتر کارشان سخت افزاری است اما ما خودمان بهتر می دانیم که آنچه 
که جنگ ما را پیروز کرد به خاطر فرهنگ و کار فرهنگی بود. بیشترین 
رشادت ها، کار ها، برنامه ها، فتح الفتوح ها در اوایل جنگ اتفاق افتاده است 
یعنی از سال های شصت تا شصت و سه. بیشترین کارهایی که انجام شده 
شما که نگاه می کنید می بینید در واقع آنچه که جنگ ما را پیش برد جنگ 
فرهنگی هست یعنی اگر ما تا امروز پیروز شده ایم به واسطه فرهنگ و کار 

فرهنگی است.
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ـ یعنی در جمهوری اسالمی ایران عنصر نظامی اش در واقع یک عنصر 
فرهنگی است؟ 

ـ بله، من یک موقعی با یک نظامی همسفر شدم، با هم  صحبت می کردیم. 
گفت این جنگ، هشت سال طول کشید و بچه های مردم کشته شدند و ... 
گفتم خوب من که نظامی نیستم اما یک سؤال از شما دارم، گفت بفرمایید. 
گفتم ما اوائل جنگ تجربه داشتیم یا اواخر جنگ؟ گفت خوب اواخر 
جنگ تجربه ما بیشتر بود. گفتم خوب پیشرفت و فتوحات ما اول جنگ 
بیشتر بود یا آخر جنگ؟ گفت معلوم است که ما بیشترین کار ها را اوایل 
جنگ انجام دادیم و با دست خالی توانستیم صدام را تقریباً تا لب مرز 
عقب ببریم. گفتم پس ببین! خیلی ربطی به این تجربه جنگی هم ندارد، آن 
موقعی که تجربه  بیشتر شد، حرکت کمتر شد پس معلوم می شود جریان از 
یک سنخ دیگری بوده است که اوایل جنگ شما وقتی نگاه می کنید می بینید 
که آنجا بیشتر فرهنگ حاکم بود، یعنی رشادت و شهامت بیشتر بود حاال 
نمی خواهیم تجربه و ابزار را کمرنگ کنیم اما به هرحال روی نمودار وقتی 
شما نگاه می کنید از اوائل جنگ یک کسانی مثل همین دوستان ماندند و 
همین دوستان که در واقع آنجا را پیش بردند االن هم می توانند موفق باشند؛ 
یعنی من می خواهم بگویم این دو تا سنخ نیست یكی است که فرهنگش 
تقدم بر نظامی بودنش دارد یعنی عماًل آنچه که ما را پیروز کرد و ما را تا 
به امروز حرکت داده بحث فرهنگی است و اال ما که نسبت به ارتش های 

دنیا چیزی نداشتیم.

ـ نمی دانم حتماً مالحظه کرده اید که مسئله پیگیری بعضی وقت ها حالت 
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سماجت پیدا می کند ایشان کدام مدل بود یعنی آیا حد وسط بوده است 
و طوری بوده است که اگر کسی ایشان را ببیند نگوید باز آمد که گیر 

بدهد.
ـ ببینید! در کارهای اداری که آدم انجام می دهد گره هایی وجود دارد، تالش 
برای باز کردن این گره ها اگر یک طرفه باشد معموالً به نتیجه نمی رسد. 
جناب سردار از کسانی بودند که سعی می کرد  گره ها را با هم باز کنیم، 
پیگیری جهت اینكه کار تسریع بشود و پیش برود نه جهت اینكه این کار، 
کار من است و نباید تعطیل شود، کار را در واقع به طور کل نگاه می کرد 
و ایشان به محض اینكه می فهمید یک جایی گره خورده خودشان زنگ 
می زدند که چطور این گره را باز کنیم یعنی از این سنخ نه اینكه بعضی ها 
سماجت می کنند که کارشان پیش رود و کاری ندارند که مشكلشان چیست. 
فلذا منطق حاکم هست و وقتی به سردار می گفتیم مشكلمان این است 
می پذیرفت و باز کمک می کرد که آن مشكل کلی حل شود. ایشان اهل 
سماجت نبود و لذا آقای لک زایی که زنگ می زدند ما خوشحال می شدیم 
از اینكه می دیدیم که پیگیری می کنند و کار دارد پیش می رود همین که در 
واقع یک مدیر پای کار باشد و پیگیر باشد کار به نتیجه می رسد و این خیلی 

خوب است.

ـ شما اسم ایشان را که می شنوید اولین چیزی که به ذهنتان می آید 
چیست؟ 

ـ من همین پیگیری و پر تالش بودن ایشان و نیز چهره متینی که داشتند 
به ذهنم می آید. من معتقدم نه تنها زاهدان یک سردار را از دست داد، بلكه 
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ایران و حتی اسالم نیرویی اثرگذار را از دست داد؛ یعنی من ایشان را نیروی 
استانی نمی بینم.

ببینید! امروز این طور نیست که بگوییم مثاًل من فقط در شهر خودم کاری 
انجام می دهم و کاری به کار دیگران ندارم، بلكه اگر امروز در زاهدان کاری 
انجام شود در تهران هم تأثیر می گذارد، خصوصاً کارهایی که جناب سردار 
انجام می داد و خوب باالخره آنجا شرائط خاص خودش را دارد، که هر 
چقدر آنجا ثبات داشته باشد عماًل در کشور هم ثبات وجود خواهد داشت 
و لذا اگر افرادی در آن شرایط کارشان را درست انجام بدهند یا بر عكس 

کارشان را درست انجام ندهند کشور دچار مشكل می شود.

ـ ضمن تشکر از حضرت عالی، صحبت پایانی شما را می شنویم و یا 
اگر نکته  خاصی مد نظرتان هست که مایل هستید مطرح بشود، بفرمایید.
ـ من فكر می کنم اگر مهدویت و فرهنگ مهدویت یكی دو نفر مثل ایشان 
داشته باشد و مثل ایشان پیگیر کار باشند و دلشان بسوزد و آستین هایشان 
را باال بزنند برای آنچه که مورد رضایت امام زمان هست، در سطح دنیا 
موفق می شویم. وظیفه ماست که امام زمان را در عالم بشناسانیم چون همه 
به دنبال منجی می گردند اما این منجی چه خصوصیتی دارد؛ شناساندن این 
خصوصیات وظیفه ماست. انسانهای آزاده و دنبال نجات وقتی خصوصیات 
حضرت و اینكه حضرت چه کاری می خواهند انجام بدهند را بفهمند و 
درک کنند نه تنها روی خوش نشان می دهند بلكه می آیند و آستین هایشان 

را باال می زنند.
به احتمال زیاد هم کارهایی که ایشان در آن منطقه انجام دادند دل امام زمان 
را خوشحال کرده و انشاء اهلل از آن خوشحالی امام زمان به ایشان رائحه ای 
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واصل شود. خداوند ایشان را همراه فرزندشان و همه کسانی که به نحوی با 
ایشان ارتباط داشتند و شهید شدند و از دنیا رفته اند با اباعبداهلل الحسین)ع( 

محشور کند.
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آنچه در پی می آید گفتگو با »حجت االسالم و المسلمین احمد مسعودیان« 
مدیر داخلی انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود و مرکز تخصصی 

مهدویت است که در 23 آذر ماه 1391 در قم با ایشان انجام شده است.

کار ایشان در حوزه مهدویت من ير به فرد بود

ـ ضمن تشکر از حضرت عالی، صحبت های شما درباره سردار شهید 
حاج حبیب لک زایی می شنویم.

ـ تقریباً آشنایی ما با ایشان حدود چهار سالی بود که من آمدم انتشارات و 
ایشان هم مسؤولیت بنیاد استان سیستان و بلوچستان را به عهده داشتند. 
ارتباط ما هم در رابطه چاپ و نشر و خرید کتاب از انتشارات بنیاد برای 
استان سیستان بلوچستان بود و کتابهای مختلف از اینجا خرید می کردند. 
ولی آن کتابی که چشمگیر بود و جای قدردانی از ایشان داشت و دارد، 
توزیع کتاب مهدویت در صحاح سته در استان سیستان و بلوچستان بود. 
این کتاب پایان نامه یكی از فارغ التحصیالن مرکز تخصصی مهدویت به نام 
آقای سیدرضی قادری است که ایشان صحاح سته اهل سنت را بررسی و 
مطالب مهدوی آنهارا در همین کتاب جمع آوری و ارائه کرده و از طریق 
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شش کتاب معتبر اهل سنت درباره قطعیت مهدویت بحث کرده است. 
این کتاب را مرحوم شهید سردار لک زایی در تیر ماه سال 1390 برای بنیاد 
مهدویت سیستان بلوچستان سفارش دادند، ما هم برایشان به تیراژ 110 هزار 

نسخه چاپ و ارسال کردیم.

ـ در چند چاپ؟ 
ـ ما پنج تا چاپ بیست هزار نسخه ای و دو تا چاپ پنج هزار نسخه ای برای 

زاهدان زدیم؛ یعنی در هفت چاپ 110 هزار نسخه منتشر کردیم.

ـ بنیاد مهدویت استان سیستان و بلوچستان عالوه بر توزیع، در زمینه 
تولید کتاب هم فعالیتی در کارنامه اش دارد؟

ـ بله! کتاب خورشید پنهان اثر »شهید حجت االسالم و المسلمین نعمت 
پیغان« هست که ایشان از شهدای تاسوکی بودند و این کتاب را قباًل نوشته 
بودند اما به صورت نهایی آماده نشده بود که مرحوم شهید لک زایی با 
پیگیری هایی که انجام دادند و زحماتی که البته به اتفاق اخوی گرامیشان 
و دوستان دیگرمان در بنیاد سیستان بلوچستان کشیدند این کتاب را آماده 
کردند و به ما دادند. ما پس از ارزیابی و تأیید و مختصر ویرایشی این کتاب 

را با تیراژ 10 هزار نسخه چاپ کردیم که آن هم در استان توزیع شد.

ـ خوب کار ایشان در توزیع آثار مربوط به مهدویت و به ویژه کتاب 
به سایر استان های کشور چطور  مهدویت در صحاح سته را نسبت 

می کنید؟ ارزیابی 
ـ کار ایشان منحصر به فرد بود. بنیاد مهدویت استان سیستان و بلوچستان که 
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سردار شهید لک زایی دبیر آن بودند، یكی از بنیادهای فعال ما در زمینه پخش 
کتاب بود. مثاًل همین کتاب مهدویت در صحاح سته را ما تا به حال 122 
هزار نسخه چاپ کرده ایم که 12 هزارتایش در جاهای دیگر توزیع شده و 

110 هزارتایش در استان سیستان و بلوچستان.

ـ علت انتخاب این کتاب چه بود؟ 
ـ استان سیستان و بلوچستان یكی از مناطقی است که برادران سنی و شیعه ما 
در کنار هم زندگی می کنند، بنابراین با انتخاب خوب و تالش خوب مرحوم 

لک زایی این کتاب آنجا توزیع شد.
البته سردار شهید با رئیس مرکز تخصصی مهدویت حاج آقای کلباسی و عزیزان 
دیگری در مرکز تخصصی مهدویت مشورت کرده بودند، و سرانجام به پیشنهاد 
ایشان و با بررسی هایی که انجام دادند قرار بر این شد که این کتاب چون هم 
کتاب معتبری است و از منابع معتبر اهل سنت استفاده کرده و هم کتابی است 
که قابل استفاده برای عموم مردم است، انتخاب شود. به هر حال کتاب مهدویت 
در صحاح سته به قلم آقای قادری پایان نامه سطح سه حوزه هست و در حوزه 

دفاع شده، استاد راهنما و استاد مشاور داشته و کتاب متقنی است.

ـ کتاب های دیگری هم داریم که مثال مهدویت را و حضرت مهدی 
عجل اهلل فرجه را از دیدگاه اهل سنت بررسی کرده باشد.؟

ـ بله هست، مثاًل ما خودمان یک کتاب منتشر کرده ایم به نام حضرت مهدی 
در سنت نبوی که این را اوایلی که بنیاد حضرت مهدی موعود شكل گرفته 
عزیزانمان در تهران تهیه کردند و در آن کتاب هم استنادی به کلمات اهل 

سنت در رابطه با مهدویت شده و کتاب خوبی هست.
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کتاب دیگری هم داریم به نام حضرت مهدی در روایات شیعه و سنی. در 
سایر کتاب هایمان هم به صورت پراکنده در این رابطه مطلب وجود دارد. 
در این باره کتب دیگری هم هست اما کتاب هایی که ما چاپ کرده باشیم 

همین چند تاست.

ـ حاال با توجه به آشنایی که شما با سردار شهید لک زایی داشتید، 
کنید؟ بیان  هم  را  ایشان  اخالقی  خصوصیات 

ـ ایشان فوق العاده بود، البته ما آنقدر هم با ایشان ارتباط نداشتیم ولی 
همین ارتباط کمی هم که داشتیم واقعاً بچه های انتشارات همه مجذوب 
ایشان بودند و همه هم واقعاً متأثر شدند. به هرحال اخالقش، رفتارش، 
سرداران  از  یكی  ایشان  اینكه  با  اصاًل  اینجا  می آمد  وقتی  برخوردش 
ما روشن  از  بیشتر  زاهدان خیلی  برای  به هرحال سابقه اش  و  بود  ما 
کمی  برخوردهای  در  عادی.  خیلی  و  بودند  خاکی  واقعاً  ولی  هست 
ما در وجودش نمی دیدیم. حاال  منیّتی  ایشان داشتیم، هیچگونه  با  که 
به هرحال دوستانی که با ایشان ارتباط بیشتری داشتند بهتر می توانند 
زوایای پنهان و حتی روشن زندگی ایشان را بگویند. برای ملت این  
گران  درهای  این  از  یكی  متأسفانه  ما  که  هستند  ُدر هایی  افراد  گونه 
قیمت را از دست دادیم. بدون اغراق می توان بگویم که واقعاً مخصوصًا 
بچه های انتشارات خیلی ناراحت شدند و بچه های مرکز هم همینطور، 

واقعاً ضایعه ای بود برای ما.

ـ وقتی می شنوید سردار شهید حاج حبیب لک زایی اولن چیزی که به 
ذهنتان می آید چیست؟
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اخالق نیكشان! خیلی خوش اخالق و خوش برخورد بودند. خدا انشاء اهلل 
رحمتشان کند.

ـ قصد نداشتم که شما متأثر بشوید. صحبت پایانی شما را هم می شنویم.
ـ به هرحال این عزیزان تا در بین ما هستند ناشناخته اند و قدرشان را نداریم، 
وقتی از دستشان می دهیم که دیگر نمی توانیم کاری بكنیم. گوشه و کنار 
مملكت ما مثل ایشان در رده ایشان و در همین اخالقیاتی که ایشان داشتند 
هستند ولی خوب به هرحال قدر شناس نیستیم. نمی خواهم هیچ جسارتی 
بكنم ولی تا وقتی که این عزیزان هستند کاری با هاشان نداریم، تحویلشان 
نمی گیریم، از وجودشان استفاده نمی کنیم ولی وقتی از دستشان می دهیم 
به هرحال دیگر متأثر می شویم.  ای کاش قدرشان را بدانیم! خدا انشاءاهلل 
همه شان را رحمت کند و ما را با اخالقیات این عزیزان آشنا کند و دنباله 

روی آنها قرار بدهد، ان شاء اهلل.
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بنیاد  انتشارات  با »عبداهلل شریفی« مدیریت فروش  مصاحبه زیر گفتگو 
فرهنگی حضرت مهدی موعودـ  عجل اهلل تعالی فرجه الشریفـ  است که 

در 25 آذر ماه 1391 در قم صورت گرفته است.

اخالق و رفتار خوبی که این بزر وار داشت،
ثروت اصلی است

ـ با تشکر از حضرت عالی، صحبت های شما را درباره سردار شهید 
حاج حبیب لک زایی می شنویم.

ـ بنده از سال 86 وارد این مجموعه شدم ویكی از بزرگوارنی که ما اینجا 
با او آشنا شدیم سردار لک زایی بود که خداوند روحشان را شاد کند. ایشان 
روزهای اولی که تشریف آوردند، قبلش به ما گفته شده بود که ایشان سرتیپ 
سپاه هست، ما چیزی که از سرتیپ ها و از کسانی که درجه باالیی دارند در 
ذهنمان بود این بود که با یک ساز و برگی و سروصدایی می آیند. حقیقتش 
اکثر مردم هم اینطور فكر می کنند. تا اینكه به هر حال ایشان تشریف آورد 
و اصاًل ما ایشان را نشناختیم. بعد دوستان آمدند و معرفی کردند که ایشان 
سردار لک زایی است. برای من این افتادگی و این خاکی بودن و این خاشع 

www.takbook.com



152    حبیب دلهوا

بودن و اینكه ایشان بدون هیچ محافظی و بدون هیچ تشریفاتی آمدند اینجا 
خیلی جالب بود. برخوردشان متین، سرسنگین و بسیار خوش اخالق بود. 
من یادم هست که ایشان هر دفعه که می آمد با همان افتادگی برخورد می کرد؛ 

بسیار ساده و بسیار متین و با اخالق خوب.
برای من ایشان و امثال ایشان الگو هستند. خداوند روح ایشان را شاد کند و 
با شهدای کربال محشور کند. اصاًل یک صبر و حوصله عجیبی هم داشت. 
با فعالیت های  موقعی که قرار می شد ما صحبتی یا توضیحی در رابطه 
مجموعه، منشورات جدید و یا حساب و کتاب شعبه زاهدان داشته باشیم با 

صبر و حوصله خاصی توضیح می خواست و مشتاقانه گوش می داد.

ـ گزارش هایی که می دادید، بعد چه می شد؟
ـ ایشان خیلی با حوصله گوش می داد، خوب آدم ها مختلف هستند، خیلی ها 
هستند تحمل این را ندارند که قشنگ بنشینند و بشنوند و بعد که شنیدند 

مشورت بگیرند و بعد به یک راه حل منطقی برسند.
در حساب و کتاب شعبه هم دقتش باال بود و هم بسیار خوش حساب بود. 
اصاًل یكی از شعبات خوش حسابمان بین این سی و دو شعبه ای که االن 

داریم شعبه زاهدان بود.

ـ منظورتان از خوش حساب چیست؟
ـ ببینید خوش حساب از نظر ما که انتشاراتی هستیم، این است که شعب 

طبق برنامه و انتظاری که داریم در پایان سال تسویه حساب کنند.
ـ این یک قرارداد است؟ 

ـ بله قرارداد است و تا پایان سال باید تسویه حساب کنند و شعب موظف 
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هستند این مبالغ را طبق سند پرداخت کنند؛ که این بزرگوار این کار را انجام 
می داد و این مدتی که ایشان مسؤولیت داشت و ما افتخار آشنایی با ایشان را 

داشتیم، انصافاً از این لحاظ هم برخوردشان برای من خوشایند بود.

ـ خوب صحبت شما را گوش می کرد، بعد مشورت کردن سردار را شما 
از کجا  متوجه می شدید؟

ـ مشورتی که من دارم عرض می کنم در راستا با نشریات تازه مان یا اینكه 
نمایشگاههایی که ایشان می خواست برپا کند، می گفت فالنی ما قصدمان این 
است که نماشگاه بزنیم شما که اینجا در انتشارات هستید کدام محصوالت 
را ببریم که مردم بیشتر و بهتر استقبال کنند؟ ایشان با این کار ما را متوجه این 
قضیه میكرد که خیلی وقتها و در خیلی از کارها باید از مسئولین مربوطه و 
انجام دهنگان کار مشورت گرفت که نه تنها ضرری ندارد بلكه خیری هم در 
این کار نهفته است که یكی از محاسن این کار، افزایش تجربیات انسان است.
به هر حال شعبه زاهدان با مشورت گرفتن از آنهایی که در این حوزه 
متخصص بودند و با مدیریت قوی خودشان موفق بودند، ما نداشتیم در 
شعبه زاهدان که بیاید فالن محصول را ببرد یا یک کاری انجام بدهد و 
بعد پشیمان بشود و بگوید نباید این کتاب یا سی دی را می بردم، ما این را 
از شعبه زاهدان ندیدیم. خوب این ها حسن است و نشان می دهد که این 
بزرگوار با اینكه سمت و سن و تجربه باالیی داشت، در کارش با امثال ما که 

شاید نیروی ایشان هم حساب نشویم مشورت می کرد.

ـ ویژگی های مدیریتی ایشان چه بود؟
ـ خوب به برخی از جمله تقوی، صبر، خوب گوش دادن، تواضع، مشورت 
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کردن و ... که در خالل صحبت اشاره داشتم، ویژگی دیگر این بود که تا 
آنجایی که راه داشت از حق شعبه و پرسنل و از حق استان دفاع می کرد 
و این را ما به دیده منت می پسندیدیم و دوست داشتیم که ایشان از سر 
دلسوزی می آیند و می گویند استان ما اینطوری است و شما تا آنجا که راه 
دارد حمایت کنید. استان ما محروم است و نیاز دارد حمایت بشود، خوب 
این ها بود و ما هم این ها را قبول داشتیم و قبول هم می کردیم، چون هم 
شخصیتش و هم مدیریتش طوری بود که اصاًل دلمان نمی آمد بخواهیم 

دست رد به سینه ایشان بزنیم.
مدیریتشان در این کاری که باالخره ما با هم در ارتباط بودیم، کم نظیر 
بود. ما متوجه شدیم که زاهدان حجم باالیی از محصوالت ما را می برد 
و بر نمی گردد خوب این مدیریت عالی ایشان را می رساند. یک نمونه 
از کارهای قشنگی که ایشان انجام داد که در این مدت بین شعبات ما 
بی سابقه بود توزیع کتاب مهدویت در صحاح سته بود که 110 هزار جلد 
را ایشان برد و آنجا توزیع کرد؛ که خوب این مدیریت ایشان را می رساند 
که مدیر رفته کار کرده، تبلیغ کرده، خودش و دوستانش زحمت کشیده اند 
از این کتاب را درخواست  اینجا رسیده که 110 هزار جلد  که کار به 

کرده اند.

ـ یعنی هیچی برگشتی نداشت؟
ـ نه! حتی یک جلد هم تا حاال نیامده است.

ـ از همه کتابهای شما می بردند؟
ـ بله! همه کتابهای ما را می بردند و بعضی از کتابهای دیگر را.
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ـ منظورتان چیست؟
ـ یعنی کتاب هایی پیرامون مهدویت از ناشران دیگر. ببینید! ما در اینجا کتب 
دیگر هم که درباره حضرت مهدی)عج( کتاب دارند را داریم؛ از جمله 
انتشارات مسجد مقدس جمكران، انتشارت پژوهشكده مهدویت، انتشارات 
زائر، انتشارات حضور، انتشارات جمال، انتشارات مؤسسه امام خمینی)ره( 

و جاهای دیگر.

ـ شما وقتی می شنوید سردار شهید حاج حبیب لک زایی اولین چیزی که 
به ذهن شما می آید چیست؟

ـ افتادگی، خاکی بودن، بی تكبر بودن.

ـ بارز ترین ویژگی اخالقی ایشان چه بود؟
ـ بارز ترینش همان افتادگی و خوش اخالقی اش بود. شاید امثال من اگر 
یک پستی بگیریم جواب سالم کسی را هم درست ندهیم ولی این بزرگوار 
که تشریف می آورد در این مدتی که ما به هرحال ایشان را شناختیم، خیلی 

خوب برخورد می کرد.

ـ چند بار آمد اینجا؟
ـ به هر حال می آمد و تلفنی و حضوری با ایشان ارتباط داشتیم. فكر کنم 
روی هم رفته حدود ده باری  شد، در این مدت برای من انصافاً خیلی جالب 

بود که ایشان چقدر افتاده است.
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ـ و دلتان تنگ می شد برایش؟
ـ بله! برای آن اخالق و رفتار بله! بله! من خودم یک اخالقی دارم که هر 
جای دنیا هم که باشم، خوب و خوبی را که می بینم یادم نمی رود، شاید 
هزاران کیلومتر فاصله گرفته ام ولی از کنار آن خوبی و آن خوب بودن 
نمی گذرم حداقلش این هست که سعی می کنم من هم آن کار خوب را 
به کار ببندم. وقتی من یک صفت خوبی را در وجود یک نفر دیدم این را 
برای خودم الگو قرار می دهم. این بزرگوار این صفت خوب را دارد، چرا 

من نداشته باشم.

ـ به شما کاری هم می گفت که انجام بدهید؟
ـ نه! اینطور اخالقی نداشت، من احساس کردم اینطور شخصی نیست که 
کار خودش را بخواهد به کسی واگذار بكند. البته اینقدر محترمانه و دوستانه 
رفتار می کرد که من دوست داشتم موقعی که می آید اینجا، از من کاری 

بخواهد که برایشان انجام بدهم.

ـ من تشکر می کنم از حوصله ای که به خرج دادید و صحبت پایانی 
شما را هم می شنویم.

ـ عرض کنم خدمت شما باعث افتخار بنده هست که در این دو روز دنیا با 
امثال شما  آشنا شدم.

ـ البته در این امامزاده کسی نیست!
ـ ببینید! عرض کنم خدمتتان که بستگی دارد با چه دیدی به قضایا و آدم ها 
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نگاه کنید. من اگر انتظار داشته باشم همه مردم معصوم باشند این انتظار، 
انتظار درستی نیست، منطقی هم نیست، اول باید یک نگاه به خودم بیندازم 
بعد به دیگران. باید دیگران را با دید مثبت نگاه کنم، ولی حاال یک عده 
هستند این وسط که واقعاً خوب هستند، این شهید جزء آن دسته افراد بودند 
که خوب یک عده هم از جان و دل قبولشان دارند. اخالق و رفتار خوبی که 

این بزرگوار داشت، ثروت اصلی و سرمایه اصلی است.
من همیشه دعا می کنم که در این کشور امام زمان که خدایا مدیرهایی نصیب 
مردم بشود که خدا ترس، مردم دوست، مدیر و مدبر و کار بلد باشند. من 
همیشه این دعایم بوده است که حقیقتاً با دیدن این بزرگوار این خصوصیات 
را دیدم و حس کردم. این برای من باعث افتخار هست. ما هر وقت هم 
یادشان بیفتیم صلوات و حمد و سوره برای شادی روحشان می خوانیم و 
به خداوند متعال می گویم که به عظمت آن بزرگواران ما را ببخشد چرا که 
آنها پیش خدا منزلت دارند. خدا به عظمت آنها ما را هم ببخشد، که آنها را 

واسطه می کنیم.

ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
ـ من هم از شما تشكر می کنم که صبر و حوصله به خرج دادید و پای 

صحبت های من حقیر نشستید، خدا حفظتان کند.
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آنچه در چی می آید سخنان »غالمرضا خمر« معاون هماهنگ کننده پیشین 
سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان و مسؤول پایگاه شهید خسروپرست 

است که در روز تاسوعای حسینی 1391 بیان شده است.

شهید لک زایی واقعاً استثنایی بود

در ایام محرم و روز تاسوعاي حسیني یاد و خاطره شهداي عزیز خصوصًا 
سردار عزیز شهید لک زایي را گرامي مي داریم که از افتخاراتمان در استان 

سیستان وبلوچستان بودند.
این مكان که به عنوان پایگاه شهید خسرو پرست نام گذاری شده است یكي 
از یادگارهاي شهید لک زایي است که با توجه به تجمیع برادران سپاهی در 
این محل ایشان کمک کردند که چنین فضایي آماده شود تا دوستان ما به 
برنامه هاي اعتقادي، معنوي و ورزشي خودشان در قالب این سوله که یک 
فضاي مناسبي است بپردازند. الحمد اهلل االن سال هاست که اینجا در قالب 
یک هیئت هم در ماه محرم و هم در ایام ماه مبارک رمضان فعال است. در 
طول سال هم به عنوان یک پایگاه بسیج عزیزان ما براي برنامه هایی که پیش 

مي آید آماده و سازماندهي مي شوند.
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این مكان تقریباً 10 سال پیش، حدود سال هاي 1380-1381 این پایگاه 
اینجا شكل گرفت. این سوله از سوله هاي داخل سپاه بود که آن موقع حاج 
آقا کمک کردند و این را در اختیار ما گذاشتند که بتوانیم باالتر از یک پایگاه 

مقاومت بسیج به فعالیت بپردازیم.

آغاز آشنایی
آشنایی ما با سردار لک زایی به اوایل انقالب برمی گردد. سال های 1358-
داشتیم.  را  زابل  سپاه  عمومی  روابط  در  پاسداری  توفیق  ما  که   1359
ایشان هنوز عضو سپاه نشده بودند ولی ارتباطات فرهنگی با ما داشتند. 
در برنامه هایی که دوستان از سطح محالت و روستا ها به روابط عمومی 
می آمدند امكانات فرهنگی و تبلیغی در اختیارشان می گذاشتیم و آن ها پل 
ارتباطی روابط عمومی سپاه برای کارهای فرهنگی و تبلیغی بودند. سردار 
لک زایی آن موقع یكی از نیروهای فعال و یكی از مرتبطین ما بودند که در 
آن سال ها مرتب به روابط عمومی سر می زدند و امكاناتی مثل پوستر، کتاب 
و نوار که در اختیار ما بود از این ها برای مجموعه هایی که داشتند استفاده 

می کردند و بهره می گرفتند. این مسئله قدمي براي آشنایي اولیه ما شد.

روحیه انقالبی و والیت مداری
آنچه که ما در آن سال ها از ایشان سراغ داشتیم یک روحیه بسیار انقالبي و 
والیت مداري و یک عالقه مندي ویژه اي بود که به کار و تالش در ارتباط با 
انقالب داشتند. یعني یک جدیت و کوشش ویژه اي در ایشان وجود داشت 
و خیلي عالقه مند بودند که به سپاه نزدیک بشوند و واقعاً سپاه و بچه هاي 

سپاه را بسیار دوست داشتند.
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از مجموعه افرادي که در مقطع اوایل انقالب با ما در ارتباط بودند سردار 
لک زایي از افراد فعالشان بود؛ یعني حتي اوقات فراغتشان هم مي آمدند و 
اگر نیازي در مجموعه و کارها بود به ما کمک مي کردند. خوشبختانه این 
ارتباطات و این عالقه مندي زمینه عضویت ایشان در سپاه را هم براي ایشان 

فراهم کرد.
ایشان با فاصله یكي دو سال یعني در سال 1360 توفیق پاسداري را پیدا 
کردند و رسماً وارد سپاه شدند و اقدامات بسیار خوبي هم داشتند. من 
چندین مطلب را در رابطه با ارتباطاتي که ما با هم داشتیم و کارهایي که از 
نزدیک با ما مرتبط بود ودست ما بود خدمتتان عرض مي کنم. هر چند که 
سردار لک زایي را نمي توان در یک مصاحبه یكي دو ساعته تعریف کرد.

ویژگي هاي شخصیتي و رفتاري ایشان، عملكردش و تالشي که ایشان 
انجام داده واقعاً در یک صحبت کوتاه جمع نخواهد شد ولي چون دوستان 
متفاوتي از زاویه هاي مختلفي مطالبي را مطرح مي کنند ما هم به بخشي از 
این مسائل اشاره مي کنیم که إن شاء اهلل در جمع بندي مثمر ثمر واقع بشود.

تواضع، فروتني و تقوا در مسائل کاری
آنچه که ما در این مدت خصوصاً در این ده پانزده سال آخر عمر ایشان 
شاهد بودیم که به صورت نزدیک و روزانه با هم مراوده داشتیم، تواضع و 
فروتني سردار لک زایي و تقواي ایشان در مسائل کاري بود که خیلي روي 
اطرافیان تأثیرگذار بود. به خصوص در رفتارشان نسبت به موضوعاتی 
که مواجه بودند و تالشي که نسبت به مسائل کاري از خودشان نشان 
مي دادند. بارها ما این را احساس مي کردیم که با توجه به شرایط جسمي و 
مجروحیتي که ایشان داشت از ما که وضعمان بهتر بود یک مقداري قوي تر 
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و با انگیزه تر و با صبر و حوصله بیشتري وارد کار مي شدند و کار را دنبال 
مي کردند که ما از خیلي از مسائل عقب مي ماندیم. از این رو همیشه براي 

ما الگو بودند.
بعضي مواقع که ما احساس خستگي می کردیم وقتي سردار لک زایي را با 
آن وضعیت مي دیدیم خجالت مي کشیدیم. مي گفتیم ایشان با این وضعیت 
جسمي که باید االن استراحت کنند و برنامه کاریشان را تعدیل کنند و به 
مسائل جسمي خودشان بپردازند ولي کار مي کنند پس ما چرا احساس 
خستگي می کنیم و ناراحت مي شدیم و تأثیر مي گذاشت. یعني اگر خستگي 
هم برای ما در مسائل کاري پیش مي آمد وقتي ایشان را مي دیدیم یک شرایطي 
براي ما ایجاد مي شد که بهتر بتوانیم مسائل کاري را دنبال کنیم و پي گیر باشیم.

شخصیتی خستگی ناپذیر
در کار خیلي عجیب بودند. شخصیتی خستگي ناپذیر و پرتالش و با انگیزه 
داشتند. اگر کاري را شروع مي کردند با برنامه دنبال مي کردند و با جدیت و 

با انگیزه پي گیر بودند و نتیجه کارشان را هم خیلي خوب مي دیدند.
من فكر مي کنم یكي از کارهاي خوبي که در سپاه استان الگو شد و نظم 
گرفت، مستند سازي هایي بود که در زمان مدیریت سردار لک زایي در سپاه 
شكل گرفت. یعني من بعد از ایشان که معاون هماهنگ کننده شدم به عنوان 
یک مسئول در جایگاه هماهنگ کننده خیلي خیالم راحت بود؛ چون هر 
مناسبتي و هر ایام اللهي که با آن مواجه بودیم که باید برنامه ریزي مي کردیم، 
مي دیدیم سردار لک زایي این را مستند و کتاب کرده است به همراه سوابق 
سال هاي قبلي و با ارزیابي و تجزیه و تحلیل در گنجه پشت سر ما آماده 
است. یعني وقتي یک نگاهي مي کردیم دقیقاً در فضاي برنامه سال قبل 
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و سال هاي قبل قرار مي گرفتیم و نقاط ضعف و قدرت کارها را متوجه 
مي شدیم و براي ما یک سرمشق براي کارها بود.

تأکیدي که ایشان به دوستان ما داشتند این بود که بازخورد کارها را ببینیم و 
اثربخشي کارها خودش را نشان بدهد و باید ببینیم کار چه نتیجه اي مي دهد. 
خیلي پایبند به این قضیه بودند که بازخورد کارها خودش را نشان بدهد و 
یک مستند سازي صورت بگیرد و نقاط قوت و ضعف مشخص بشود و 
اگر جاهایي هم نیاز است که سال هاي دیگر بتوان آنها را برطرف کرد این 

مجموعه گردآوري بشود.

مدیری با نظم
معموالً هر مراسمي که بود ایشان بالفاصله جلساتي مي گذاشتند و ستادي 
تشكیل مي دادند و با تقسیم کارهایي که انجام مي شد برنامه ها را دنبال 

مي کردند و پي گیر بودند.
مدیري با نظم بودند؛ یعني علي رغم وضعیت جسمي که داشتند عشق به 
لباس سپاه داشت. خیلي ما کم دیدیم که در برنامه هاي خارج از سپاه ایشان 
با لباس شخصي باشند. ایشان مقید به این بودند که لباس مقدس سپاه را به 

تن داشته باشند.
به نظم در مجموعه خیلي معتقد بودند بعضي مواقع مخصوصاً در اواخر 
خدمت، خیلي برایمان سخت بود که مثاًل به صبحگاه حاضر شویم. بعد 
بررسی مي کردیم مي دیدیم سردار لک زایي داخل سپاه است؛ یک مقداري 
شرمنده مي شدیم مي گفتیم وقتي ایشان که آمده اند ما نباید جا بمانیم و سریع 

خودمان را مي رساندیم.
ایشان همه صبحگاه هاي سپاه را علي رغم مشكالتي که داشت حاضر بودند؛ 
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مگر اینكه واقعاً در مأموریت بودند یا شرایطي پیش مي آمد که در استان 
نباشند ولي وقتي بودند خیلي مقید بودند که صبحگاه ها را شرکت کنند و در 

برنامه ها حضور بسیار خوبي داشتند.

عشق به کار
واقعاً ما سردار لک زایي را عاشق کارش دیدیم؛ یعني ایشان در سپاه عشق به 
کار داشت؛ عشق به انقالب داشت؛ عشق به والیت داشت؛ یک والیت مدار 

واقعي بود.
بارها بود که ما همدیگر را مي دیدیم خصوصاً بعد از اینكه ما منفک شدیم 
دو سه جلسه من رفتم حال و احوالي از ایشان بپرسم؛ با ایشان صحبت کردم 
و گفتم برنامه هایت را طوري تنظیم کن که فشار کار براي شما کمتر شود 
و به استراحت و سالمتي خودتان هم توجه کنید. واقعاً وقتي ما به مالقات 
ایشان مي رفتیم احساس مي کردیم که خیلي فشار کار را تحمل مي کند و 
نگران مي شدیم و توصیه مي کردیم که استراحت کنند ولي ایشان خیلي 

عشق به کارشان داشتند و از کمترین فرصتشان استفاده مي کردند.
بارها شده بود که ما وقتي مي خواستیم مأموریتي خارج استان برویم دیگر 
صبح از منزلمان نمي آمدیم و ظهر پاي پرواز مي رفتیم؛ یا چند روز بعد که از 
مأموریت برمی گشتیم، استراحت مي کردیم ولي ایشان تا دقیقه 90 که به پاي 
پرواز برسند در محیط کار مشغول کار بود؛ از سفر هم که برمي گشت اولین 
کسي بود که اگر فرصتي بود حتي اگر نیم ساعت هم بود به راننده مي گفت 
که به محیط کار برود. همین مقدار کار را هم براي خودش غنیمت مي شمرد 
که وقتش براي رفع مسائل کاري و سازمان باشد و توان مضاعفي را براي 

این کار قرار مي داد.
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فرماندهی به تمام معنا
واقعاً فرماندهاني که در این دهه آخر در سپاه بودند وقتي سردار لک زایي در 
زاهدان بودند احساس آرامش و راحتي مي کردند و هیچ دغدغه اي نداشتند. 
بیشتر وقت فرماندهان ما چه در زمان سردار غالمي، چه در زمان سردار 
مولوي، چه در زمان سردار جاهد، و چه در زمان سردار شهید محمدزاده، 
به مأموریت هاي خارج از زاهدان ختم مي شد و احساسشان این بود که با 

وجود سردار لک زایي اصاًل ما نگراني نداریم.
ما همه این احساس را داشتیم که وقتي ایشان در سپاه حضور دارند یعني 
فرماندهي به تمام معنا اشرافیت خودش را بر سازمان اعمال مي کند. همه 
احساس مي کردند که خأل فرماندهي وجود ندارد. ایشان پرکار بودند و 
پي گیر مسائل و موضوعات برنامه اي و کاري خودشان بودند و با توجه به 

شناختي که نسبت به مسائل داشتند مأموریت ها را دنبال مي کردند.
ایشان حضور بسیار توان مندي براي مدیران، معاونین، فرماندهان خصوصًا 
فرماندهان استاني بودند؛ چون ایشان از پایین شروع کرده بود، یعني از 
یک پاسدار عادي و مسئول بسیج شروع کرد و خیلي سریع رشد کرد. 
استعدادش به موقع خودش را نشان داد و فرماندهان هم ارزیابي کردند و به 
موقع توانستند از این فرصت استفاده کنند و ایشان را خوب شناخته بودند و 
توانستند در برنامه ها زمینه رشدش را به خوبي فراهم کنند. ایشان با مسئولیت 
بسیج، کار را شروع کرد و خیلي زود جانشیني سپاه زابل، فرماندهي سپاه 

زابل و معاون هماهنگ کننده سپاه استان شدند.
چون ایشان از پایین در سلسله مراتب فرماندهي رشد کرده بود اشرافیت 
کامل به همه مسائل داشت؛ یعني یک کارشناس خبره در مسائل سپاه بود و 
مسائل را تشخیص مي داد. با توجه به دیدارها و سرکشي هایي که به سبب 
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مسئولیتش در شهرستان ها و بخش ها و روستاها ایشان انجام مي داد به استان 
خیلي خوب شناخت داشتند.
شجاعت، شهامت و مقبولیت

همیشه به دنبال حل مشكل دیگران بودند. من ندیدیم و نشنیدم که سردار 
لک زایي به خواسته کسي نه بگوید. تالش مي کرد این خواسته را تا جایي که 
مي تواند برآورده کند. یعني اگر قرار بود یک جایي حرفي بزند شجاعت و 
شهامت این را داشت که حرفش را بزند حتي اگر به ضررش تمام مي شد.

بعضي وقت ها افراد خودشان براي حل مشكلشان به نزد ایشان مي آمدند و 
اعتقاد به این داشت که این کار را برایشان حل کند. بعضي موقع هم افراد 
نمي آمدند و ایشان خودش احساس مي کرد که باید این قدم را براي این 

قضیه بردارد.
من خودم بارها متوجه مي شدم که ایشان براي ما قدم هایي برداشته اند و 
ما مي گفتیم که چرا خودتان را به زحمت مي اندازید؟ مي گفت من وقتي 
احساس مي کنم یک کاري را انجام بدهم انجام می دهم و نیازي نیست 
که فرد از من این را بخواهد. من این احساس مسئولیت را در کنار این 
قضیه دارم. به همین خاطر هم از یک مقبولیت بسیار خوبي در بین بچه ها 
برخوردار بود و بچه ها به ایشان اعتماد داشتند و نقطه قابل اعتماد بچه ها 

بود.

اعتماد و رازداری
در مشورت کردن ها، در مسائل اداري و شخصي افراد ایشان را اینقدر قابل 
اعتماد مي دانستند که مسائل شخصي که هیچ کجا نمي توانستند بگویند با 
سردار لک زایي مطرح مي کردند و از ایشان مشورت مي گرفتند. ایشان هم 
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راهنمایي مي کردند و تالش مي کردند که بتوانند مسائلشان را حل و فصل 
کنند. اعتمادي که وجود داشت و رازداري که ایشان نسبت به اسرار افراد از 
خودشان نشان مي دادند خیلی باال بود. حفظ آبروي افراد و حفظ شخصیت 

افراد براي ایشان خیلي مهم بود.
در هفت هشت سالي که کار بازرسي انجام مي دادم معموالً پیش مي آمد که 
باید یک مسئولي را جا به جا کنم. بعضي مواقع اشتباهاتي داشتیم و در اینجا 
به جایي ها خوب دقت نمي کردیم اما ایشان مي آمدند و به ما تذکر مي دادند 
که مراقب شأن افراد باشید؛ مراقب شخصیت افراد باشید؛ آبروي افراد برایتان 
خیلي مهم باشد. معتقد بود خیلي هنرمندانه مي توان این جا به جایي ها را 
انجام داد که افراد خراب نشوند و مشكالتي برایشان پیش نیاید. خیلي با 

دغدغه این کار را مي کرد و حواسش نسبت به مسائل بود.
شناخت  به سبب  افراد  مي خواستند  افراد  از  ایشان  اگر  که  بود  مواردي 
شخصیتي که نسبت به سردار لک زایي داشتند نه نمي گفتند. من خودم یک 
موردي را داشتم که فرماندهي آن زمان خیلي مرا تحت فشار گذاشت که 
یک اتاق از مجموعه ما را بگیرد. ما هم تالش مي کردیم زمان بگیریم که 
بتوانیم متقاعدش کنیم که این کار انجام نشود. اما یک روز سردار لک زایي 
همین طور که داشت از جلوي اتاق ما عبور مي کرد که به طرف دبیرخانه 
بروند یک نگاهي به ما کرد و گفت که اتاق را چه کار کردید؟ من فكر کنم 
در فاصله اي که ایشان رفت دبیرخانه و برگشت، اتاق خالي شد؛ یعني براي 
ما خیلي مهم بود که با همین اشارت هم کار را انجام دهیم. خود همین 
صحبت ها براي ما خیلي اهمیت داشت و ارزشمند بود که سعي کنیم اینها را 

مد نظر قرار بدهیم و داشته باشیم.
من خبر دارم حتي بچه هایي که در سازمان شاغل بودند و حتي بچه هایي که 
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منفک شده بودند، بچه هایي که از دیروقت با ایشان ارتباط داشتند مسائلشان 
را مطرح مي کردند و مشورت مي گرفتند و عمل هم مي کردند. چون به 

مشورتي که دارند مي کنند و به طرف مقابلشان اعتماد داشتند.

استفاده از فرصت
از کوچک ترین فرصت خودشان استفاده مي کردند. ما خیلي کم سردار 

استراحت مي دیدیم. براي  را در شرایطي  لک زایي 
توجه ویژه اي به خانواده معظم شهدا داشتند. زابل که مي رفتند بیشتر وقتشان 
براي این دیدارها صرف مي شد. امكاناتي را از گوشه و کنار جمع مي کردند 

و سعي مي کردند به دوستان قدیمي سر بزنند و با آنها ارتباط داشته باشند.
خداوند یک استعدادي در قدرت بیان و سخنوري و کنترل و اشرافیت 
مدیریتي در اداره جلسات و برنامه ها به ایشان داده بود که این هم واقعاً یک 

استعداد فوق العاده اي بود.
هر جایي که ورود مي کرد همه خیالشان راحت بود و مي گفتند اگر اینجا را 
سردار لک زایي اداره کند یا اگر قرار است تصمیمي گرفته شود چون ایشان 
پاي قضیه هست مطمئن به خروجي کار بودند. یک آرامش و یک تسكیني 
براي مسئولین رده باال بود. حتي براي آن بچه هایي که در سطوح هم تراز 
ایشان یا پایین تر بودند. مي گفتند وقتي فالني در این جلسه هست کار به 

نتیجه مي رسد و موفق خواهند شد.

ترجیح سپاه
علي رغم موقعیت هاي خوبي که برایش در خارج از سپاه فراهم شد در 
مجموعه هاي استانداري و مجموعه هاي دیگر ولي برای ایشان سپاه خیلی 
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مهم بود. من احساس مي کردم اگر زماني سردار لک زایي از سپاه بازنشسته 
شوند و کار به جایي برسد که لباس سپاه تنشان نباشد چه جوري مي خواهد 

با این موضوع کنار بیاد.
بهترین موقعیت هاي شغلي در خارج از سپاه را ایشان جواب رد دادند. به 
دلیل همین عشقي که به سپاه داشتند و از همه مهم تر اینكه تا آخرین لحظه 
عمر با برکتشان به عنوان یک پاسدار در حال خدمت و در حال مأموریت 

به این افتخار نائل شد.
من توفیق داشتم یكي دو ساعت قبل از این حادثه از یک مأموریتي که از 
استان گیالن برگشتم در فرودگاه به من گفتند که سردار حالشان بد است 
ودر بیمارستان بعثت ارتش مي باشند. من از همانجا به دیدارش رفتم. نیم 
ساعتي کنارش بودم. احساسم این بود که وضعیت جسمیشان خوب است 
و دوستان هم داشتند پي گیري مي کردند که ایشان را به بیمارستان بقیة اهلل 
منتقل کنند. به دلیل این که ظهر پرواز داشتم از ایشان خداحافظي کردم که 
در مسیر فرودگاه دوستان تماس گرفتند و گفتند که چنین اتفاقي پیش آمد 

در حالی که در مأموریت سپاه بود.
به اعتقاد من براي جمع بندي مختصر باید ساعت ها نشست و صحبت 
کرد و حق دوستان و کساني که با سردار لک زایي آشنایي دارند این است 
که بنشینند و این مسائل را منتقل کنند. خیلي از این حرف ها براي نسل 
فعلي ما در سپاه مثل خاطرات دفاع مقدس، خاطرات سردار لک زایي و 
خاطرات مدیریتي ایشان و عشق و ارادت ایشان به والیت و عشق و 
ارادت ایشان براي خدمت در سپاه که مي توانستند چند سال قبل بروند 
در خانه بنشینند و از موقعیت ها استفاده بكنند و به سالمتي و تفریح و 
کارهاي دیگری بپردازند ولي ایشان تا آخرین لحظه ایستادند و در سپاه 
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به ملكوت اعلي پیوستند، برای ما درس آموز است.
ایشان تا جایي که مي توانستند حتي کساني هم که 30 سال خدمت کرده 
بودند را تشویق مي کردند که در سپاه بمانند و از توان و ظرفیت اینها استفاده 

کنند.

کادرسازی
در کارسازي ایشان خوب کار کردند و زمینه هایي را به وجود آوردند. قبل 
از اینكه ایشان از زابل بیایند من یک مقطعي سرپرست هماهنگ کننده سپاه 
استان بودم. خیلي دنبال ایشان بودند که ایشان را از زابل بیاورند که معاون 
هماهنگ کننده بشوند. من احساس کردم که تا من اینجا در سمت سرپرستي 
هستم ایشان نمي آیند و بعدها به یقین رسیدم که همین طور هم بود. من 
با سردار کیاشمشكی صحبت کردم و گفتم سردار! شما تودیع من را انجام 
دهید. گفتند چرا عجله دارید؟ من به ایشان گفتم که باید این کار را انجام 
دهید چون اگر قرار است سردار لک زایي بیاید تا من اینجا هستم نمي آید. 
من حتي اگر اسمم هم باشد سردار لک زایي از زابل نمي آیند. خیلي اینها 

برایشان مهم بود.
حتي بعد از اینكه ایشان رشد کردند و یک مرحله هم جلوتر رفتند باز 
از شناختي که نسبت به ما و دوستان دیگر داشت در انتصابات بعدي و 
جایگاه هاي بعدي کمک کردند. مدیراني که ما االن داریم خیلي ها با ایشان 
کار کردند و خیلي ها نیروهایش بودند. سال ها در بسیج و سپاه زابل خدمت 

کردند و االن همان ها در مسئولیت هاي مختلف خدمت مي کنند.
ان شاء اهلل که خداوند با شهدا محشورش کند و اجر و ثواب شهید را 
به ایشان عنایت کند. قطعاً اعتقاد ما این است که ایشان شهید شدند و به 
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شهادت رسیدند و این اعتقاد قلبي دوستان و همه بچه هایي است که سردار 
لک زایي را مي شناختند و به خدمات ایشان و به تالش ها و مسائل ایشان در 

استان کار مي کردند.

متخصص در امر بسیج
متخصص در امر بسیج بودند. انصافاً و واقعاً در کار بسیج صاحب نظر بودند 
و در کل کشور و در سطح استان به موفقیت هاي بزرگي رسیدند. امروز این 
خألها دارد ایجاد مي شود و مسأله این است که چگونه سپاه بتواند این را 

بتواند کند.
تالش هایي که در همین مسائل بیرون در مجموعه امر به معروف و در 
مجموعه مهدویت صورت گرفت که زنده شدن این دو مجموعه در استان 
ما کار خیلي سختي بود. در امر به معروف با توجه به شرایط مذهبي که با 
آن رو به رو هستیم و همین طور در بحث مهدویت بدون اینكه حساسیتي 
ایجاد شود یا بدون اینكه دغدغه هایي ایجاد شود این دو مجموعه را الحمد 
هلل خیلي خوب سازمان و گسترش دادند و رونق بخشیدند که استان سیستان 
و بلوچستان یكي از استان هاي موفق در این بخش در سطح کشور بود. 
خیلي ها فكر نمي کردند در استان سیستان و بلوچستان با گرایش هاي قومي 
و مذهبي و حساسیت هایي که هست این دو کار بتواند جایگاه خوبي داشته 

باشد.
ما یک روز مهمان ایشان بودیم؛ رفتیم کارها را از نزدیک دیدیم؛ انصافًا 
کارهاي بسیار بزرگي در این زمینه ها مطرح شده است که این یک ذره اي 
است از دریاي بي کران هر آنچه مي شود در مورد ایشان گفت. قطعاً اینها همه 
حرف ها نبود؛ مطمئناً خیلي از مسائل گفته نشد؛ ما هم در یک زاویه کوتاهي 
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بعضي از نكات را مطرح کردیم. ان شاء اهلل که همه دوستان ما دنبال کنند و 
کمک کنند که این مسائل به شكلي مطرح شود.

صبر و بردباری
یک نكته دیگري که به ذهنم آمد صبر و حوصله ایشان بود. خیلي کم ما 
ایشان را عصباني مي دیدیم حاال اگر عصباني هم مي شد در همان جمع، 
جمع و جورش مي کرد. مثل یک مدیري که مي خواست یک موضوعي را 
با جدیت بیان کند ولي بسیار آدم با صبر و با حوصله و با طمأنینه اي در کار 
بودند. علي رغم فشارهایي هم که وارد مي شد کمتر مي دیدیم که از کوره در 

بروند.
کار را از پایین ترین جایش دنبال مي کردند و اگر احساس مي کردند کاري 
را باید پي گیري کنند حتماً همین کار را مي کردند و از نزدیک خودشان در 
صحنه مدیریت مي کردند. این طور نبود که در اتاقشان بنشینند و جلسه اي 
بگذارند و بگویند فالني تو این کار را بكن. شاید براي هر کدام از مسئولین 
ده ها بار تماس مي گرفت که این موضوع را چه کار کردید. خودش به 
صحنه عمل مي رفت و از نزدیک کارها را مي دید. حتي بقیه را جمع مي کرد 
و مي گفت بیایید کارها را در صحنه عمل توضیح دهید. دقیقاً لحظه به لحظه 
کار را دنبال مي کرد. مدیر نشستي نبود که در اتاق مدیریت بنشیند و از آنجا 
مدیریت کند. مدیریت در صحنه و مدیریت همراه با عمل و نظارت بود. 

مستقیماً از صحنه مدیریت مي کرد و پي گیر کارها بود.

پیشنهادی برای کارهای آینده
کارهاي سردار باید جمع آوري شود؛ چون با توجه به مقبولیت سردار 
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لک زایي و شناختي که بچه ها دارند این نكات مي تواند براي مدیران ما در 
سطح سپاه و در سطوح بسیج بسیار قابل استفاده باشد. اگر شما از این زاویه 
روي آن کار کنید خیلي کاربردي خواهد بود و در خیلي از جاها الگویي 
براي استفاده عزیزان ما در این بخش ها مي شود. به صرف یک خاطره ما 
دنبال نكنیم. هر چند در خاطرات هم نكاتي است که قابل استفاده است ولي 
به اعتقاد من باید در زاویه هاي مختلف کار کنیم و پایان نامه هایی در این 

زمینه کار شود.
مثاًل شهید لک زایي در بعد مدیریتي چگونه بودند که این مي تواند مبنایي 
براي تدریس در کالس هاي دانشگاه امام حسین)ع( باشد. من خودم االن 
در آنجا یک واحد درس مدیریت تدریس مي کنم. امروز خیلي از بچه ها 
مي گویند که از واحد کتاب بیرون بیاییم و تجربیات و واقعیت ها را به ما 
بگویید؛ یعني شما 33 سال مدیریت کردید تجربیات شما االن براي ما بسیار 

مفید است تا تعاریف کتاب در مورد مدیریت.
من این مطالب را في البداهه گفتم. ان شاء اهلل دوستان دیگر کمبودهایي که 

در صحبت هاي ما بود جبران و کامل خواهند کرد.
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آنچه در چی می آید سخنان »عباسعلی خیاطی« از دوستان، هم رزمان و 
همكاران سردار شهید حبیب لک زایی است که در روز 3 آذر 1391 در 

زاهدان انجام شده است.

شهید لک زایی واقعاً استثنایی بود

ـ لطفاً در ابتدا درباره فعالیت های سردار شهید حاج حبیب لک زایی 
بفرمایید.

ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. من تقریبًا بیش از 20 سال نیروی حاجی 
بودم. من سال 1362 پاسدار شدم. سال 1360 جبهه بودم. مدتی را هم 
تهران و بعد هم مدتی را در کرمان و مدتی را هم در قرارگاه انصار 

بودم.
بعضی از دوستان فرمایشاتی درباره شهید لک زایی داشتند که واقعاً بدون غلو 
و اغراق بوده است. واقعاً شهید لک زایی یک مرد با معنا و تمام جهاد بود. یک 
وقتی هست که آدم از جایگاهی که دارد به اطرافش نگاه می کند اما حاجی 
با فرماندهی اش با تمام بچه ها رفیق بود و به عنوان یک پدر و برادر برایمان 
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و باالتر از یک رفیق بود. وقت و بی وقت هم با او تماس داشته و به ایشان 
مراجعه می کردیم.

شهید لک زایی بیشتر کارهایش را رفاقتی انجام می داد در صورتی که چون 
فرمانده بود می توانست کارها را با دستور انجام دهد ولی مزه شیرینی رفاقتش 
بیشتر خودش را در کار نشان می داد. در مجموعه سپاه بیشتر بحث معنوِی 
کار مطرح بود تا بحث خشک نظامی. شهید لک زایی استثنایی بود. دوستان 
و بزرگان دیگری هم فرمانده و جانشین بودند که بحث فرماندهی شان با 
رفاقتشان فرق داشت. مثاًل دستوری و امری باید اجرا می شد ولی حاجی این 
ویژگی منحصر به فرد را داشت. بچه های قدیمی دیگری هم هستند که سردار 

در میان تمام آن ها واقعا منحصر به فرد و استثنایی بود.
سردار خیلی حرمت داری می کرد؛ خدا بیامرزد همه شهدا را. بعضی وقت ها 
که گزارشی نوشته می شد گزارش قبلی را هم در می آورد و اصاًل هیچ 
برخودی نمی کرد و صبر داشت. به من می گفت: عباس! خدا را در نظر 
بگیر. یعنی می دانست که من دارم چه می گویم و بعد فرد مورد نظر را تنهایی 

می خواست و با او صحبت می کرد.
از وقتی سردار رفته من مانده ام که پیش چه کسی بروم. البته االن دوستان دیگری 
هم هستند ولی هر گلی بوی خودش را می دهد. از وقتی که شهید لک زایی 
از سپاه رفته دلم گرفته و خیلی ناراحت شدم. بچه های مجموعه سپاه استان 

به صورت جدی پناه و حمایت کننده خیلی قوی خودشان را از دست دادند.
حاجی کار نداشت که این مطلب مال من نوعی است یا شخص دیگری؛ 
بیشتر به دنبال حق بود و در این نكته ظریف بود. حتی بارها دیده ام و شنیده ام 
که سردار مقابل فرمانده خود هم ایستاده است یا در جلسات سه چهار نفری 
شورا که فرمانده و جانشین و هماهنگ کننده و بازرس بودند و تصمیمات 
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سنگین استانی که جایگاه افراد را مشخص می کند مصوب می شد، از حق 
دفاع می کرده است. مواردی را سراغ دارم که ایشان مقابل فرمانده خود هم 
ایستاده و مستند و محكم و منطقی و از روی حق مقاومت کرده است. حتی 
در جمع های 20 نفره نیز این گونه بود که بعد آقایان می گفتند کسی حق ندارد 
این مطلب را پخش کند. حاجی بیشتر و خیلی عجیب پشتیبان و حمایت 

کننده بچه های بی زبان و کسانی که زحمت می کشیدند بود.
سردار هم توجیه بود و هم در متن بسیج بود. خیلی که می خواست مراعات 
کند می گفت خدا را در نظر بگیر. اینجا که می شد می دانستیم که این حرفی که 
می زنیم سردار متوجه هست و نباید بیشتر ادامه داد و وارد حوزه آن صحبت 

شد.
سردار استثنا بود. فكر نكنم که دوباره مادری فرزندی به دنیا بیاورد که بتواند 
در استان جای شهید لک زایی را پر کند. دوستان دیگری که می آمدند خود 
را بازیچه جریانات سیاسی می کردند اما حاجی در این مسائل وارد نمی شد 

و برخورد می کرد.

ـ آیا سردار نگاهش به بچه های سپاه قومیتی هم بود یا خیر؟ برای مثال 
بخواهد نسبت به بچه های سیستان بیشتر توجه کند و امتیازتی برای آنان 

قائل شود؟
ـ نه. سردار نگاهش به همه یكسان بود و بیشتر طرفدار حق بود؛ فرقی 
نمی کرد از چه قومی باشد. بعضاً در برخورد هم حریم ها را مشخص می کرد. 
حتی آقازاده اش هم که به دفترش نامه ای می برد شاید اگر خود آن فرد نامه اش 
را می برد راحت تر کارش انجام می شد. شهید لک زایی واقعاً خدایی بود و بر 

اساس حق و حقیقت کار می کرد.
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ـ از همکاری حاجی با کاروان اعزامی خادمین افتخاری از استان به حرم 
امام رضا )ع( بگویید. ایشان در این زمینه چه نقشی داشت؟

ـ در جریان خادمین افتخاری حرم آقا امام رضا )ع( بچه ها حاجی را چند 
سالی درگیر کردند که واقعاً خوب پای کار آمد و واقعاً خیلی زحمت کشید. 
حاج آقای میربها از بچه های استان بود و من را هم خدا توفیق داد که در 
اعزام بچه ها حضور داشتم و سال بعد هم خودجوش و افتخاری با هزینه های 
خودمان رفتیم. زمانی که حاجی بود خبررسانی تلویزیونی شد و به بچه ها 
لوح تقدیر اهدا می کرد و هر سال تعداد اعزام شونده ها بیشتر می شد. سردار 
اتوبوس ها و زائرسرا را هماهنگ می کرد. وقتی بچه ها می آمدند من کارهای 
میزبانی شان را انجام می دادم و بعضی از گروه ها هم می رفتند در مسیر تردد 
زائران ایستگاه می زدند و کارهای تدارکاتی و عملیاتی و فرهنگی انجام 

می دادند.
این کار هر سال از اربعین حسینی تا 28 صفر که شهادت امام رضا)ع( 
بود، انجام می شد. ما دو روز جلوتر به مشهد می رفتیم. گروه دیگری که 
کارهای مأموریتی انجام می دادند. در کل، رفت و برگشتمان پنج روز طول 
می کشید. امسال هم هر چه دوستان و من پیگیری کردیم نشد. سه سال 
بود که حاجی در این کارها را به ما کمک می کرد. بعد از تاسوعا و عاشورا 
دوستان جلسه ای گذاشتند و خودشان تصمیم گرفتند اما هزینه های آن 

باال بود.
بچه ها که می رفتند و کارها را انجام می دادند شب و روز نمی شناختند و کار 
می کردند. حتی بچه هایی که در خود مشهد بودند. در صورتی که بچه ها یا 
مهندس یا سرهنگ هستند که بعضاً من خودم در کارهایی که به آنان واگذار 
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می کردم خجالت می کشیدم. خودشان را مانند کارگری می دانستند و کارها را 
انجام می دادند و خدمت گذاری آقا امام رضا)ع( را می کردند.

در این فضا حضور حاجی برایمان خیلی ارزش داشت حتی اگر خودش در 
کنارمان نبود. خدا بیامرزد حاجی را؛ یک بار که مشكلی به دلیل ناهماهنگی 
برای ما پیش آمده بود مقارن ساعت چهار صبح به ناچار گوشی حاجی را 
گرفتم که جواب نداد. آقای باقری، افسر همراه حاجی، را گرفتم. گفت: 
حاجی خانه است اما مریض است. من تماس گرفتم خانه ایشان و گفتم 
حاجی را کار دارم. گفتند حاجی خواب هست اما در نهایت خودشان گوشی 
را پاسخ داد. البته موردی پیش نیامده بود که من به حاجی زنگ بزنم و 
ایشان پاسخ ندهد و نشود که حرف بزند. من گفتم وضعیت این است. گفت 
خودت انجام بده و گفت برای دوستان سخت است و نباید کار را برای 
دیگران می گذاشتی و از تو بعید است. من گفتم خوب حاال هر جور صالح 
است اما کار این جوری است. گفت اشكال ندارد و زنگ زد و هماهنگ کرد 

و کارهای هماهنگی جلسات و بقیه را انجام داد.

ـ از دیگر خصوصیات و ویژگی های حاجی برایمان بگویید.
ـ قولی که شهید لک زایی می داد تعارف نبود. بنا به قول باید انجام می شد. 
نهایت دوست بود؛ اگر کسی دیگری می بود می گفت آقا کار را انجام بدهید 

و اگر انجام نمی دهید بگذارید و بروید.
زمانی من در شهرستان پیشین خدمت می کردم. اوایل که رفته بودم دستور 
داده بود که حساب ها باید این گونه باشد. من زنگ زدم و تشكر کردم که 
گفت این یک ابالغ کلی هست و خدای نكرده مگر شما می خواهید سوء 
استفاده کنید. دست آدم این جوری بازتر هست و امور مربوطه در روال قانون 
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مندی افتاد. حاجی گفت شما کارها را همان گونه انجام بدهید و مشكل و 
مطلب شرعی و قانونی هم ندارد.

یک بار زنگ زدم گفتم حاجی یک سری بدهی ها از قبل در مجموعه باقی 
مانده است. گفت: من اگر هنر کنم و از خودم بدهی نگذارم که بعد از من 
کسی نیاید بگوید این بدهی ها باقی مانده است. گفتم: به هر حال این رقم ها 
هست. بعد به من گفت جمع آوری کن من کمک می کنم. این که من این 
مسأله را به حاجی گفتم به این دلیل بود که در هر صورت باید فرمانده هم 
در جریان مسائل باشد تا فردا روز برای من مشكلی پیش نیاید که چرا من 
را در جریان نگذاشتی. اگر مطلب مالی بود که مشكل ایجاد کرده بود به 
حاجی می گفتم. البته آن ها هم مثل بچه خودم بودند ولی خوب مشكل هم 
بود. می گفتم چه باید بكنم، در توان من نیست. می گفت می خواهی آبروی 
چه کسی را ببرید؟ تو جمع و جور کن من هم کمک می کنم انجام بشود. 
می گفت یک زمانی هست که طرف سیاسی هست و بند و بساط هست و 
به هیچ صراطی هم مستقیم نیست که حسابش جدا است. نه کسی که سهواً 

حواسش نبوده یا نتوانسته کار را انجام بدهد و سر در گم شده است.
خیلی حرمت داری می کرد و در مواردی هم که کسی عمداً کاری انجام می داد 
خیلی برخورد می کرد. البته در چنین مواردی هم بچه ها را حفظ می کرد. حفظ 
بچه ها خیلی مهم بود. حساب ها را صفر می کرد. حاجی با همین کلمه که من 
کمک می کنم خیلی کمک کرد. خیلی قانونی کار می کرد. واقعاً استثنایی بود.

در شهرستان پیشین که مشكالت خاص خودش را داشت، در یک مورد با 
حاجی تماس گرفتم و گفتم از صبح که پمپ سوخته است ماشینی که آب 
بیاورد نداریم. 24 ساعت نشد که ماشین آمد. شهید لک زایی از روی رفاقتی 
که داشت کارها را با جان و دل پیش می برد و چون بچه ها هم حاجی را 

www.takbook.com



فيل دوو/  فتار دوو/ دمد با م ب/ان حبیب    179  

دوست داشتند از زیر کار در نمی رفتند و قلباً کار را انجام می دادند.
سردار برای من، هم برادر، هم پدر و هم رفیق بود. بیشتر بحث معنوی کار 
بود نه سسلسله مراتب و نظامی بودن کار. در برخورد جوری بود که انگار 23 
سال است همدیگر را می شناسند و به گونه ای فرد را بغل می کشید که انگار 

10 سال هست قرار است همدیگر را نبینند.
سر وعده و قرار خود خیلی منظم و وقت شناس بود. سر زمان مشخص شده 
در هر قراری حاضر بود. وقتی طرف با ایمان و صادق باشد آن صداقتش 
به دل می نشیند و حرفی که از دل برخیزد الجرم بر دل می نشیند. آدم بی 
غل و غش، آدم با ایمان و آدم صاف و پاک حرفی را که بزند آدم با جان و 
دل اطاعت می کند. می شود بررسی کرد که بعد از حاجی چه اتفاقاتی دارد 
می افتد. ممكن است بعضی ها منزوی بشوند. بعدها خود را نشان می دهد که 
وجود روحانی حاجی چقدر برایشان تأثیر داشته است. شهید لک زایی برای 

بچه ها از روی دل کار می کرد.
هر چه بگویم کم گفته ام. حاجی مقید بود که نماز را سر وقت بخواند و 
خودش هم توصیه می کرد. بعضی وقت ها که روحانی نداشتیم خود حاجی 

پیش نماز می شد.
یک سری رفتیم منزل پسر راننده اش. پسرش لحن صحبتش را برای پدرش 
عوض کرد. حاجی معطل نكرد و گفت: این چه طرز صحبت کردن است؟ 
حاجی نتوانست تحمل کند و این قدر به احترام و حرمت در جمع حساس 

بود.
از فرصت ها به خوبی استفاده می کرد. برای مثال یک بار به من گفت االن چه 
کار می کنی؟ گفتم فالن ساعت پرواز دارم. گفت تا آن موقع چه کار می کنی؟ 
گفتم یا خوابم یا می روم بازار یا حرم. بعد گفت بلند شو برویم قم. رفتیم قم 
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و ناهار را منزل اخوی ایشان بودیم. بعد هم گفت شما بروید زیارت کنید و 
ساعت فالن برای قرارتان بیایید که برویم.

بعضاً که سؤال می کردیم و نقطه نظراتی داشتیم. واقعاً دل می سوزاند و خیلی 
افراد را احترام می کرد. خیلی کم اتفاق می افتاد که به اسم و رسم تشكیالت 

نظامی صدا کند. به اسم کوچک می گفت عباس. خیلی احترام می کرد.
در هنگام گزارش دادن افراد و یا گزارش گرفتن از آنها اگر احساس می کرد 
که حتی یک درصد احتمال دارد فرمانده نتواند بحث را جمع کند، یک 
جوری صحبت را جمع می کرد که هیچ کس متوجه نشود و آب از آب 
تكون نخورد. می گفت وقت تنگ است یا دوستان بعداً گزارش بدهند که من 

می خواهم ریز جریان را اطالع داشته باشم که حرمت فرمانده حفظ بشود.
خدا را شكر، کارهای حاجی چه در بحث مهدویت، چه در بحث ستاد احیاء، 
امر به معروف و نهی از منكر و چه کارهای متفرقه که آن موقع تقویم های 
سال دوم شهدای تاسوکی را پیگیری می کرد با برکت بود. خیلی هم مشاوره 
می گرفت و می خواست افكار سنجی کند که دید عموم چیست. خودش آگاه 
بود از محتوا اما سؤوال می کرد از خوب بودن یا از بدی اش سوال می کرد. 

خیلی مشاوره های عجیب می گرفت.

ـ از جناب عالی که در این گفتگو شرکت کردید بسیار سپاسگزار هستیم.
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از   همان ل ظه معارفه کارش را شروع کرد

گفتگو با آرش آرمان
رئیس دفتر شهید در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان سیستان 

و بلوچستان 1

ـ لطفاً ضمن معرفی خودتان، گوشه ای از فعالیت های ستاد احیای امر 
به معروف را قبل و بعد از فعالیت سردار لک زایی در ستاد مطرح کنید.
ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده آرش آرمان هستم، متولد سال 1351 و فوق 
دیپلم عمران. از اوایل 1384  وارد ستاد شدم و حدود هشت سال است 
که مسئول دفتر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر استان سیستان و 
بلوچستان هستم. از این مدت توفیق داشتم که کمتر از سه سال  مسئول دفتر 
سردار شهید حاج حبیب لک زایی باشم. سردار، نیمه اول خرداد سال 1389 
دبیری ستاد را به عهده گرفتند. در پنج سال قبل از ایشان هم، با دو دبیر دیگر 
کار کردم. ستاد بعد از سردار جهش فوق العاده ای پیدا کرد. می توان گفت 

1. این گفتگو روز پنج شنبه 2 آذرماه 1931 در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر استان 
سیستان و بلوچستان انجام شده است.
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فقط یک اسم بود و نه بیشتر. آیت اهلل سلیمانی هم در جلسات می گفت که 
ستاد حالت رکود دارد.

یكی از افتخارات ما در این مدت دو سال و نیم، این بود که در 14 شهرستان، 
سه بخش و منطقه آزاد ستاد احیا داشتیم. در کل کشور هیچ ستادی در مناطق 
آزاد تشكیل نشده است اما سردار در چابهار اولین ستاد مناطق آزاد را تشكیل 

داد.

ـ چرا در سایر نقاط کشور در مناطق آزاد تجاری ستاد نداریم؟
ـ چون مناطق آزاد مستقیماً زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است. منطورم 
این است که زیر نظر نماینده ولی فقیه و استاندار نیست که با یک ابالغ، 
ستاد احیا تشكیل شود. سردار با رئیس منطقه آزاد و رئیس حراست رایزنی 

کرد تا ...

ـ چند بار رایزنی شد؟
ـ اجازه بدهید که من یک مطلبی را صادقانه به شما عرض کنم. ایشان هم 
جذبه خاصی داشت و هم واقعاً پیگیر بود و چون کار سردار کار خدایی بود، 

با همان تماس اول یا با دومین تماس کار انجام شد.

ـ ستاد به لحاظ سخت افزاری در زمان دبیری ایشان چقدر تغییر کرد؟
ـ قباًل ساختمان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر استان، پشت 
مسجد جامع و در کوچه حافظ بود و سه اتاق کوچک داشت و مجموع زیر 
بنای ستاد شصت متری می شد. این ستاد فعلی که در تقاطع آیت اهلل مصطفی 
خمینی و آیت اهلل کفعمی قرار دارد، من نمی دانم چند متر است، خیلی زیاد 
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است. 6 اتاق دارد و یک حسینیه با ظرفیت حداقل 400 نفر.
اما حسینیه قباًل انبار جهاد کشاورزی بود و پر بود از ابزار تولید روغن و 
داربست. بعد سردار با رایزنی هایی که با برخی ادارات از جمله اداره نوسازی 
و تجهیز مدارس انجام داد، اینجا را سر و سامان داد. ما در دهه اول محرم 
اینجا مراسم می گرفتیم که به همت خود سردار بود و هر شب هم مسئولین 

رده اول استان می آمدند.
مكان از جهاد کشاورزی است که در اختیار ستاد احیا و مهدویت قرار داده 
است. ارگان ها و ادارات دیگر هم کمک کرده اند. مثاًل اداره ارشاد و فرهنگ 
اسالمی در خرید کتاب خیلی کمک کرد. سازمان نوسازی مدارس خیلی 
کمک کرد. وضو خانه، سرویس بهداشتی، سیم کشی برق، لوله کشی آب و 

... را هم آنها با پیگیری سردار رو به راه کردند.
سردار هفته اول که معارفه شد، به من گفت با شهردار تماس بگیرم که 
برویم خدمتشان، در صورتی که می توانست او را فراخوان کند. آنجا سردار 
تفاهمنامه ای جامع با شهردار امضا کرد. ایشان با سپاه هم یک تفاهمنامه امضا 
کرد که استفاده از امكانات سپاه برای ستاد احیا اشكال شرعی نداشته باشد. 
در مجموع نوزده تفاهمنامه با ادارت مختلف امضا کردند. مثاًل تفاهمنامه 
با صدا و سیما در خصوص درست کردن کلیپ، پخش برنامه های ستاد، 
تفاهمنامه با دانشگاههای سیستان و بلوچستان مانند پیام نور، آزاد، ملی، 
دانشگاه علوم پزشكی استان و ... . تفاهمنامه با آموزش و پرورش و ... . لذا 
در زمان مدیریت ایشان ستاد 100 درصد متحول شد. البته مدیران قبلی هم 
تالش می کردند اما فعالیتشان نمودی نداشت و به برگزاری جلسات محدود 

می شد.
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حبیب  مدیریتی سردار شهید حاج  ویژگی های  و  ـ شما شاخصه ها 
می دانید؟ چه  را  لک زایی 

ـ سردار، انسان کامل، مدیر، مدبر، و واقعاً پیگیر بود؛ گاهی اوقات ساعت 
یک و نیم شب برای انجام کار ها من از ایشان پیامک دریافت می کردم. ایشان 
در عین داشتن اقتدار، انعطاف هم داشت؛ مثاًل یک دستور را صادر می کرد، 
اما اگر شما توجیه می کردید و دلیل می آوردید که این کار به این دالئل 

اینطور باید انجام شود یا اصاًل انجام نشود، قبول می کرد.
در دیانت هم کامل بود. من بار ها گفته ام و حاال هم می گویم که ایشان الگوی 
من بود و هست. طی این کمتر از سه سال خیلی چیزها از ایشان یاد گرفتم. 
اهل تساهل و تسامح نبود. کار هر روز، مختص همان روز بود به همراه 
پیگیری های فراوانش. نسبت به نیروهای زیر دستش رئوف و مهربان بود. 

ما هر مطلبی را می توانستیم به ایشان  بگوییم؛ یا حل می کرد یا راهنمایی.
دغدغه انجام کار را به صورت منظم و تشكیالتی داشت. یک روز به من 
گفت شما به عنوان رئیس دفتر ستاد، شرح وظایفی که از تهران به شما ابالغ 
شده باشد، داری؟ گفتم نه. سردار گفت پس شرح وظایف خودت را که به 
نظرت می رسد بنویس. من حدود ده مورد نوشتم. به سردار که نشان دادم، 
ایشان ضمن اصالح مواردی که من نوشته بودم، بیست و شش بند دیگر 
هم به آن اضافه کرد و شد، شرح وظایف رئیس دفتر ستاد احیای استان 
سیستان و بلوچستان با سی و شش بند. بعد ما آن را فرستادیم تهران، که 
تقدیر کردند. شاید به ذهن آنها هم نرسیده بود که مسئول دفترهای ستاد هم 
باید شرح وظایف داشته باشند و قرار شد که آن شرح وظایف را تهران به 

تمام استان ها ابالغ کند.
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برای مسئول روابط عمومی هم شرح وظایف نوشتیم. یعنی من نوشتم و 
سردار آن را گسترش داد و تكمیل و اصالح کرد. فكر بازی داشت. آن را 

هم فرستادیم تهران که گفتند آن را هم به استان های دیگر ابالغ می کنند.
یک روز به من گفت تا حاال می دانی چند یادداشت به تو داده ام. گفتم یادم 
نیست. سردار گفت من از موقعی که با هم همكاری داریم چهار دست 
خط به شما داده ام بعد گفت من یادم هست که در هر نوشته از شما چه 
خواسته ام. چند سال قبل اگر به شما مطلبی گفته بود یادش بود. ما به ایشان 

غبطه می خوردیم.
یک بار موضوعی را به من گفته بود. چند ماه گذشت و ایشان درباره آن 
موضوع چیزی نپرسید. من به یكی از آشنایان گفتم سردار فراموش کرده 
است. اتفاقاً همان روز ایشان به منزل ما آمد و اتفاقاً از همان موضوعی که 
ما فكر می کردیم ایشان فراموش کرده پرسید. و باز هم اتفاقاً آن آشنایمان 
هم که به او گفته بودم سردار یادش رفته منزل ما بود. من خندیدم و گفتم 
سردار! همین امروز من به ایشان می گفتم که سردار فالن موضوع را فراموش 
کرده. بعد سردار لبخندی زد و گفت حرفی که از دو لبم بیرون می شود محال 
است که فراموش کنم که چرا و به چه خاطر گفته ام. حافظه عجیبی داشت.
ما  یا  بود که   همان لحظه سخت جلوه کند؛  دستوری که می داد ممكن 
می گفتیم لزومی ندارد که انجام شود اما پیش می آمد که ایشان بگوید باید 
انجام شود؛ کمتر از چند ماه می فهمیدیم که ایشان بر اساس آینده نگری این 
کار را خواسته است. ایشان آدم مدبری بود، یا چیزی نمی گفت و یا اگر 

می گفت تمام زوایای کار را در نظر می گرفت.

ـ خوب ایشان از کی کارش را شروع کرد؟
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ـ شاید باورتان نشود که سردار از   همان لحظه معارفه کارشان را شروع کرد و 
از حجت االسالم و المسلمین صادق زاده که معاون امور استان ها و نظارت و 
پیگیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر کشور بود و االن هم معاون 
ادارات و کارخانجات کشور هستند و سردار متولیان از ساختار ستاد و وظیفه 
دبیر ستاد سؤال کرد. بعد از جلسه معارفه رفتیم مزار شهدای گمنام. بعد هم 
رفتیم نماز مغرب و عشا را خواندیم و همراه حجت االسالم و المسلمین 
صادق زاده و بعضی دوستان رفتیم استانداری. آقای مهندس آزاد استاندار بود. 
حاج آقای صادق زاده انتظارات ستاد را از استانداری  راجع به امور مختلف 
گفت و استاندار هم قول همكاری داد. من دیدم سردار مطالبی را یادداشت 

می کند اما نمی دانستم چه می نویسد.
سر سفره شام هم سردار اسامی حضار را نوشت و بعد هم از همه امضا 
آقای صادق زاده،  لک زایی، حاج  سردار  استاندار،   گرفت؛ حضار جلسه، 
سردار متولیان که معاون تشكل های مردمی ستاد احیای کشور بود، سرهنگ 
سلیمانی، آقای پیری؛ مشاور ارشد استاندار بودند. من متوجه شدم ایشان 
صورت جلسه را نوشته و بعد هم به امضای اعضای جلسه رساند. بعدها 
همین صورت جلسه سند خیلی مهمی محسوب می شد و اهرم قانونی 
مهمی بود. سردار نكته بین و ریز بین بود و شاید کسی در آن لحظه حواسش 
به این مطلب نبود. اما سردار سر سفره شام از حضار جلسه امضای تصویب 

مطالب را گرفت و گفت جلسه ما باید خروجی داشته باشد.

ـ خوب بعد چه کردید؟
ـ بعد از استانداری هم رفتیم دفتر نماینده ولی فقیه؛ حاج آقای سلیمانی. از 
آنجا هم مهمانانی که از تهران آمده بودند برگشتند تهران. حدود ساعت یازده 
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شب سردار با من تماس گرفت که آقای آرمان! فردا ساعت 9 ستاد می آیید. 
حاال فردا هم جمعه بود. گفتم باشد.

فردا که رفتم به من گفت پوشه بایگانی نامه های دبیر را بیاور تا دستور 
العمل های ابالغی از مرکز را ببینم. پوشه های معاونت ها را هم دادم و سردار 
آنها را یک مطالعه اجمالی کرد و بعد هم تا حدود ساعت دوازده یعنی تا 
اذان صحبت  کردیم. بعد رفتیم نماز جمعه. خاطرم هست که پوشه ها را هم 

سردار با خودش برد.
از شنبه که روز کاری شروع می شد اگر می توانست در ساعت اداری و 
اگر نمی توانست بعد از ظهر سر کار بود. گاهی اوقات تا یازده شب سرکار 

بودیم. و سردار هم به ما  سر می زد.
سردار همان اوایل کار زنگ زد به مرکز و پرسید کدام استان ها، استان های 
الگوی ستاد هستند؟ به ایشان پاسخ داده بودند خراسان رضوی به عنوان 
استان الگوی شیعه و استان کردستان هم استان الگوی سنی است. حدود 
یک هفته بعد سردار رفت استان خراسان رضوی و بعد هم رفت کردستان.
سردار چند روز با معاونت های این دو استان جلسه گذاشته بود. کار هایشان 
را هم مطالعه کرده بود. تمام پرونده ها و اقدامات و مكاتبات را خوانده و 
بررسی کرده بود که چطور آن ها الگو شده اند. با این نگاه بسیاری از کارهای 
شاخص آن ها را هم کپی گرفته بود و با خودش آورده بود. کسی نبود که به 

نامه و ابالغیه ستاد مرکز اکتفا کند.

ـ آن مدارک را به شما دادند؟
ـ نامه ها دست خودش بود.
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ـ کادر اجرایی اینجا هم با حضور سردار تغییر کرد؟
ـ بله. قبل یک نفر بود. نیروی تمام وقت هم من بودم؛ یعنی دو نفر. سردار 
با موافقت آیت اهلل سلیمانی نیرو آورد. آقای سندگل، معاونت نظارت و 

پیگیری و آقای شهدادی، مدیر اداری مالی و پشتیبانی.
کار ما شبانه روزی بود؛ بدون اغراق شبانه روز کار می کردیم. کار ها که راه 
 افتاد، سردار، جانشین هم برای خودش تعیین کرد که مثاًل نامه معطل امضای 
ایشان نماند. لذا آقای سنچولی تمام وقت از سپاه مأمور شد که در ستاد احیا 
فعالیت کند و حرف ایشان، حرف سردار بود. به این ترتیب  کادر رسمی 
شد 4 نفر. طبق تفاهمنامه ای که با سردار جاهد امضا شده بود، هر معاونتی 
می توانست یكی، دو تا نیرو هم داشته باشد. گاهی اوقات ما تا ده نیرو هم 
در ستاد داشتیم و این در حالی بود که فقط یک نیرو در سال از طرف ستاد 
می توانستیم به صورت امریه بگیریم که این مسئله با تفاهم نامه ای که با 

فرمانده سپاه استان، سردار جاهد امضا شد، حل شد.
خارج از ستاد هم ما نیرو داریم. مثاًل معاونت کارخانجات، معاونت فرهنگی 
و ... حدود هفت معاونت می شود. خاطرم هست که سردار پرسید آقای 
آرمان! شما به معاونت ها که خارج از چارت تشكیالت تعریف شده اند 
حقوقی هم می دهید؟ گفتم یک مبلغ ناقابل. گفت هر چه هست تهران گفته 
باید ابالغ شود و لذا حقوقشان هر چه هست باید هر ماه پرداخت شود. بعد 
خودت هم برو و فیش حقوقی شان را بده. ما برای اولین بار این کار را انجام 

دادیم. همه معاونت ها خوشحال شدند.

ـ به خاطر حقوق؟
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ـ نه! آنها خودشان مدیر کل ادارات مختلف بودند اما از این روش ایشان 
خوششان آمد. چون می دیدند کارها قانونی و طبق مصوبه پیش می رود و 
حق الزحمه آنها بر اساس مصوبه پرداخت می شود خوشحال بودند. بعد 
سردار پرسید عكس العمل معاونت ها چه بود؟ آن مواقعی که سردار تنها 
بود، من خیلی با ایشان شوخی می کردم. اینجا هم با شوخی در جواب گفتم 
سردار از خوشحالی بشكن می زدند. شاید من و سردار چند دقیقه خندیدیم. 
سردار در حالی که می خندید به من گفت خدا نكشدت آرمان، این چه 

حرفی بود که گفتی. خالصه خیلی خندیدیم.

ـ خاطره ای از سردار در ذهن دارید؟
ـ بله! خاطره بسیار است؛ اصاًل همكاری با ایشان تمامش خاطره است. 
من دو خاطره یكی در باب امر به معروف و یكی در باب نهی از منكر 
خدمت شما عرض می کنم. منزل سردار این اواخر در مجتمع مسكونی 
پنج آذر بود. راننده ایشان حدود بیست متر خالف آمد. سردار گفت من در 
ماشین نشسته ام و خالف می کنی؛ بعد هم با لبخند گفتند اگر پلیس راهنمایی 
رانندگی بیاید محال است که من از ماشین پیاده شوم، ماشین را اگر هم ببرند 
پارکنیگ، ببرند. به این ترتیب ایشان با زیبایی تمام نهی از منكر کردند و االن 

من هر وقت از آنجا عبور می کنم همین خاطره از ذهنم می گذرد.
یک بار دیگر هم که با سردار در یک ماشین بودیم از من پرسید مختار را 
نگاه می کنی. گفتم بله. بعد گفت که آن قسمت کیان ایرانی را دیدی که 
وقتی فرمانده اش گفت پیاده برو جنگ، با وجود اینكه می فهمید که شهید 
می شود و راه برگشت ندارد، رفت. گفتم بله دیدم. پرسید که از این قضیه 
چه برداشتی داری؟ گفتم من اطاعت پذیری را می فهمم. سردار خوشحال 
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شد و گفت احسنت. ایشان خودش هم واقعاً اطاعت پذیر بود. شاید هم به 
من می خواست یادآوری کند که باید اطاعت پذیر باشی و مطیع فرامین الهی 
که این مطلب یعنی اطاعت از نظام و قانون الهی به نظرم به نوبه خودش 

بزرگ ترین امر به معروف است.

ـ به نظر شما ویژگی های بارز اخالقی سردار چه بود؟
ـ سردار بسیار آدم جدی و در عین حال منعطف و شوخ بود اما هر چیز 
به جای خود. با هر کسی هم به فراخور حالش شوخی می کرد اما امكان 
نداشت شوخی ای که با من می کند با همكاران دیگرم بكند. مرزها و حریم ها 

را حفظ می کرد.

ـ شما وقتی اسم سردار را می شنوید اولین مطالبی که به ذهنتان می آید 
چیست؟

ـ دیانت، خضوع، خشوع، پایداری و استقامت. قاطع، راسخ، استوار و با 
قدرت بود و حرفش برش داشت. بسیاری از کارها با حرف ایشان و با پیغام 

ایشان که سردار چنین گفته است حل می شد.

ـ ظاهراً شما با سردار شهید حاج حبیب لک زایی ارتباط خانوادگی هم 
داشتید؟

ـ بله! رفت و آمد داشتیم. خاطرم هست که اول سردار به منزل ما آمد و 
هدیه هم برایم آورد. گفت به خاطر تشكر از زحماتی است که کشیده ای و 
همراهی هایی است که کرده ای. شاید برایتان جالب باشد که بگویم پسرم، 
»عرفان« که االن کالس اول دبستان است به سردار »بابا جون« می گفت.

www.takbook.com



فيل دوو/  فتار دوو/ دمد با م ب/ان حبیب    191  

ـ جالب است. خوب سردار هدیه را با هزینه ستاد که تهیه نکرده بود؟
ـ با  شناختی که من از ایشان داشتم، مطمئنم که با هزینه خودشان بود، چون 
در کارهای مالی من هم کمک می کردم، در این مدت ندیدم که بگوید فالن 
هدیه را برای فالن آقا بخرید و از طرف شخص منـ  یعنی سردار لک زایی 
ـ به او هدیه بدهید. محال بود چنین کاری انجام شود. اگر هدیه از طرف 

ستاد بود، حتماً به اسم ستاد و با آرم ستاد بود.

ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و عذرخواهی به خاطر 
تأخیری که در انجام مصاحبه پیش آمد. صحبت پایانی شما را می شنویم.
ـ واقعاً ما به غیر از اینكه مسئول و الگویمان را از دست دادیم، پدرمان را هم 
از دست دادیم؛ ایمان و اعتقاد دارم به این حرف و تأکید می کنم که ما پدرمان 
را از دست دادیم. خدا می داند چند سال طول بكشد تا یک حبیب لک زایی 

در این استان با خصوصیات ایشان ببینیم.
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خیلی به  ردن ما حق داشت

گفتگو با شاجان کاشانی
معتمد اهل سنت و بزرگ طایفه کاشانی در استان سیستان و بلوچستان

ـ آشنایی شما با سردار لک زایی به کی برمی گردد؟ 
ـ من از قدیم با سردار آشنا بودم؛ یعنی از زمانی که فرمانده سپاه زابل بودند. 
ایشان فرمانده سپاه زابل بود و در مجالس و مراسمات مختلف که من 
شرکت می کردم ایشان هم حضور داشت و یا از برگزار کنندگان مراسم 
بود که طبیعتاً ما ایشان را می دیدیم و می شناخیتم و سخنرانی هایش را هم 
می شنیدیم. البته اینطوری نبود که رفت و آمد خانوادگی داشته باشیم. دقیق 
در ذهنم نیست ولی می شود گفت که از سال هفتاد به بعد یعنی تقریباً بیست 

سال می شود که من ایشان را می شناسم.
 

ـ آن سال ها اخالق و رفتارشان چطور بود؟
ـ خیلی آدم مهربانی بودند.
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ـ چطور متوجه شدید که آدم مهربانی هستند؟
ـ خوب معلوم می شود دیگر. وقتی شما یک نشستی با کسی داشته باشید 
متوجه می شوید که آن شخص، آدم مغرور و متكبری است یا متواضع و یا 
مهربان و با محبت. ایشان مهربان بود و به دل دوست می شد. همچنین آدم با 
تقوایی هم بود؛ مهربان و با تقوا. و ایشانـ  خدا رحمتش کندـ  هدفش ایجاد 

وحدت و برادری بین شیعه و سنی بود.

ـ از نظر شما نقش ایشان در ایجاد وحدت و برادری بین شیعه و سنی 
چه بود؟

ـ ما در سیستان اصاًلً بحث شیعه و سنی نداریم. االن رسانه ها زیاد صحبت 
می کنند وگرنه ما سی، چهل سال قبل اصاًل نمی فهمیدیم که شیعه کیست و 

سنی کیست.
اگر االن به همین روستای "میر جعفر" نگاه کنید پنجاه درصد شیعه هستند 
و پنجاه درصد سنی. ولی خدا می داند اصاًل نمی فهمیدیم که چه کسی شیعه 
وچه کسی سنی است. با هم دوست و برادر بودیم و جوان های شیعه و  
سنی با هم ازدواج می کردند. اما در مورد نقش ایشان در وحدت شیعه و 
سنی باید بگویم که سخت کسی می دید که ایشان کسی را به عنوان دشمن 
معرفی کنند و بگویند که با این آدم رفت و آمد نكنید. در زمینه آگاهی بخشی 
به مردم هم خیلی فعالیت می کردند تا مردم آگاه بشوند و بدانند که باید پیرو 
اسالم و نظام اسالمی باشند و اینكه تفرقه خواست استكبار و دشمنان اسالم 
است. رابطه خودشان هم با اهل سنت خیلی خوب بود و رفتارشان با اهل 

سنت و شیعه یک  رنگ و یكسان بود.
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ـ شما می دانستید که ایشان در نماز به اهل سنت اقتدا می کرده و در 
بلوچستان به امامت ائمه جماعات اهل سنت نماز می خوانده؟ یا اینکه در 

مساجد بلوچستان سخنرانی می کرده اند؟
ـ بله. من در تلویزیون خیلی دیدم که ایشان به بلوچستان می رفتند. البته یادم 
نیست که در چه زمینه ای صحبت می کردند ولی همیشه از تلویزیون دنبال 

می کردم.

ـ رابطه سردار با شما چطور بود؟ 
ـ ایشان مرا خیلی دوست داشتند و من هم خیلی دوستشان داشتم و ارادت 
خاصی نسبت به همدیگر داشتیم. محبتشان خیلی زیاد بود. مخصوصاً برای 
مردم سیستان خیلی زحمت کشیدند و واقعاً به گردن مردم سیستان حق 
دارد. ایشان آدم بسیار خوبی بود. اینجا که می آمدند به همه و مخصوصاً به 
ما سر می زدند. یعنی اگر سیستان می آمدند حتماً ما ایشان را حاال در یک 
جلسه ای یا نشستی می دیدیم و ایشان از ما دعوت می کرد. مثاًل در یادواره 
شهدا که معموالً پنج شنبه آخر سال در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم 
)ص( شهر "ادیمی" برگزار می شد، حتماً از ما هم دعوت می کرد و ما هم 

شرکت می کردیم.

ـ خاطره ای از سردار شهید حاج حبیب لک زایی در ذهن دارید؟
ـ بله، یادم هست که وقتی من می خواستم به دفترشان وارد بشوم ـ خوب 
مسئول دفترشان به ایشان اطالع داده بود که فالنی آمده است ـ خودشان 
بلند شدند و تا دم در آمدند و از من استقبال کردند و حالم را پرسیدند. 
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وقتی هم که وارد دفترشان شدم، کنارم نشستند نه پشت میز خودشان. من 
از ایشان خواهش کردم که شما بفرمایید پشت میزتان بنشینید. منتظر بودم 
که سردار بلند شود و برود پشت میز خودش که تأملی کرد و گفت آن میز 
مال من نیست، برای من هم نمی ماند؛ اما تو برادر من هستی و برای من 
می مانی؛ برای همین االن کنارت نشسته ام و می گفتند این اخالق من است 
که وقتی مهمانی به دفترم بیاید تا وقتی که در دفترم حضور دارد، من پشت 
میز نمی نشینم. تا زمانی هم که ما را از دفترشان بدرقه نكردند اصاًل از کنار 

ما بلند نشدند.

ـ شما چند بار به دفترشان رفته بودید؟
ـ دقیقاً به خاطر دارم که چهار بار به دفترشان رفته بودم و هر چهار دفعه 

آمدند و کنار من نشستند. این اخالقشان بود.

ـ از خاطراتتان می گفتید.
ـ بله، یک بار که سردار برای بازدید گردان عاشورا به شهرستان "زهک" 
آمده بودند من زنگ زدم که برای ناهار به منزل ما تشریف بیاورید. ایشان 
نمی توانست که بیاید، اما به شوخی گفتند که من وقتی می آیم که برای 
من شتر بكشی نه حاال که گوسفند بكشی. البته ایشان دو بار به منزل ما 
برای احوال پرسی آمدند ولی زیاد نماندند و گفتند برنامه زیاد دارم که باید 

انجامشان بدهم.

ـ تنها آمدند؟
نه. فرمانده سپاه شهرستان »هیرمند« و چند پاسدار هم همراهشان بودند که 
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همه لباس سبز سپاه به تن داشتند. خاطرم هست که سردار برای بازدید از 
هیرمند آمده بود و در فرصتی کوتاه به ما هم سر زد.

ـ باز هم خاطره ای دارید؟
ـ خاطره دیگر من مربوط به روزی است که به یادواره شهدای روستای 
"میلک" رفته بودیم. من چند نفر را به ایشان معرفی کردم. سردار گفت 
بله می شناسم. بعد گفتند که از آن سال هایی که جبهه بوده ام همه این افراد 
را می شناسم. و  گفتند که تا ساعت یک، دوی شب، همه این کوچه ها را 
می گشتم و در همه خانه ها را می زدم و برای جبهه نیرو جمع می کردم و 
لذا از آن موقع اهالی اینجا را می شناسم. برای من تعریف کردند که خیلی 

زحمت می کشیدند.

ـ چطور شد که اینها را به شما گفت؟
ـ همینطوری نشسته بودیم و من داشتم یكی دو نفر را به ایشان معرفی 
می کردم که گفتند من اینها را می شناسم و سال های جنگ، همه روستاها را 

برای اعزام نیرو به جبهه رفته ام.

ـ بله می فرمودید.
ایشان  این خاطره ام کمی عجیب است و به چند ماه قبل از شهادت  ـ 
برمی گردد. من سردار را در سیستان و در دفتر آقای میرزایی دیدم. به ایشان 
گفتم "سردار از شهادت که وحشت ندارید؟" گفتند "نه." گفتم "پس من 
می توانم این تسبیح را به شما هدیه بدهم؟" پرسیدند "چطور؟" گفتم "من به 
سردار شوشتری یک تسبیح دادم، خدا رحمتشان کند مدتی طول نكشید که 
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شهید شدند. گفتند "نه! نمی ترسم بده!"
تسبیحی که به سردار دادم تسبیحی بود که از مكه معظمه برای من سوغات 
آورده بودند و تبرک بود. جنسش نقره بود و قیمتش هم هفتصد هزار تومان 
بود. وقتی ایشان فهمیده بود، گفته بود اگر قیمتش را می دانستم، نمی گرفتم. 
من هم چون می دانستم که ایشان قبول نمی کند، به یكی از همراهانشان گفتم 
بعد که رفتید به سردار بگو قیمت تسبیح اینقدر است و منظورم این بود که 

تسبیح پیش سردار بماند.

ـ به کس دیگری هم تسبیح هدیه داده اید؟
ـ سه بزرگوار در سیستان و بلوچستان بودند که من به آنها به عنوان یادگاری 
تسبیح هدیه داده ام؛ یكی سردار شهید شوشتری بود، دومی سردار جاهد بود 

و سومی هم سردار شهید لک زایی بود.

ـ به من که تسبیح هدیه نمی دهید؟
ـ چرا. تسبیح چهارم را هم به شما هدیه می دهم.

ـ تشکر. شما وقتی که اسم سردار شهید حاج حبیب لک زایی را می شنوید 
چه چیزی به ذهنتان می آید؟

ـ خاکی بودن و با محبت بودنشان. اصاًل خودشان را نمی گرفتند. خیلی آدم 
خوبی بودند. چند باری که من به دفترشان رفتم برخوردشان به حدی خوب 

بود که من شرمنده شدم.

ـ ضمن تشکر از شما، صحبت پایانی تان را می شنویم.
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ـ خدا می داند وقتی خبر شهادت سردار شهید شوشتری راـ  که ایشان هم از 
دوستانم بودـ  به من دادند، حالتی شبیه وحشت به من دست داد، اما وقتی 
خبر شهادت سردار لک زایی را به من دادند فكر کنم سه یا چهار روز بستری 
بودم. خیلی ناراحت شدم چون واقعاً آدم بزرگی بود و خیلی به گردن ما 
حق داشت و خیلی زحمت می کشید. ما فقط دعا می کنیم که خدا رحمتش 

کند و خدا مردگان ما را هم بیامرزد.
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فرماندهان با حضور ایشان احساس آرامش می کردند

گفتگو با قاسم کوچکزایی
رئیس آموزش و پرورش شهرستان خاش

ـ با تشکر از حضورتان در این گفتگو با توجه به این که جناب عالی در 
آموزش و پرورش بودید چه خاطراتی از سردار شهید لک زایی دارید؟

ـ ما خاطرات زیادی با حاج آقا داریم. در مناطق و شهرستان های مختلف ما از 
نزدیک خدمتشان بودیم. ما در هر منطقه ای که در استان سیستان و بلوچستان 
بودیم خصوصاً زمانی که در کنارک بودیم ایشان تماس می گرفتند و ما 
می آمدیم در شهرستان های همجوار مثل چابهار، راسک، نیكشهر خدمتشان 

می رسیدیم و به اتفاق با ایشان همراه بودیم.
از  خیلی  کنیم.  استفاده  ایشان  از  می کردیم  سعی  همراهی ها  این  در 
خصوصیت های اخالقی که االن ما داریم برگرفته شده از شخصیت واالی 
ایشان می باشد. به لحاظ حسن خلق و حسن اخالق نمونه بودند و این 
واقعیتی بود که ما از ایشان خیلی درس ها یاد گرفتیم. ایشان سوای اینكه 
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جانشین سپاه سلمان بود و برای بازدید از سپاه می آمدند اولین جایگاهی که 
ایشان حضور پیدا می کردند دفتر مدیر آموزش و پرورش بود.

ـ اهمیت فعالیت های فرهنگی ایشان و جایگاه ایشان در مباحث فرهنگی 
استان سیستان و بلوچستان چه بود؟ الگویی که از سبک مدیریتی ایشان 

در این قسمت می توان ارائه کرد چیست؟
ـ سردار بزرگوار ما در مباحث فرهنگی به لحاظ اهمیت بسیار زیادی که برای 
ایجاد رفتار و کردار و تأثیرگذاری مسائل فرهنگی قائل بودند در آموزش 
و پرورش دنبال این بودند و چیز واقعی هم بود، چرا که اگر نسل جوان و 
نوجوان ما در عرصه کاری و عرصه عمل تأثیر خوبی از پیرامون خودش 
داشته باشد خصوصاً تفكر بسیجی که همیشه سرلوحه کاری ایشان بود در 
مسائل فرهنگی در قشر دانش آموزی از ابتدایی تا مقطع متوسطه خودش 
را بیشتر از سایر موارد نشان می داد و تأثیر خودش را می تواند بر روی 

چارچوب سیستم اجتماعی ما داشته باشد.
این بود که ایشان حرکت اول را در مسائل فرهنگی خصوصاً بسیج دانش 
آموزی و دانشجویی می دیدند و اولین ورودی هم که در شهرستان ها داشتند 
خصوصاً جایی که مسئولیت آموزش و پرورش بر عهده ما بود این بزرگوار 
اولین جایگاهی که ورود پیدا می کردند دفتر آموزش و پرورش بود. از آنجا 
و پس از برنامه های بسیج دانش آموزی و دانشجویی که داشتیم به سایر 

شورای معاونین که در سپاه شهرستان بود مراجعه می کردند.
اولین اولویت کاری ایشان در کار برای دانش آموزان و ترویج فرهنگ 
بسیجی در بین دانش آموزان و نسل نوجوان و جوان ما بود. وقتی 
ورود می کردند اولین مكان دفتر بسیج دانش آموزی بود و در جریان 
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تمام مسائل بسیج دانش آموزی به صورت جزیی قرار می گرفت.
ایشان همیشه در بحث رشد فكری و تعلیم و تربیت دانش آموزان تأکید 
بسیار زیادی داشت و سعیشان این بود که هیچ دانش آموزی در سطح استان 
نباشد که از گردونه بسیج و عضو بسیج بودن جدا یا دور مانده باشد. همیشه 
تأکیدشان این بود که تمامی دانش آموزان در تمامی مقاطع تحصیلی در 
عرصه بسیج وجود داشته باشند، پرونده تشكیل دهند و کارهایشان انجام 

شود و همه هم در این گردونه جایگاهی برایشان تعریف شده باشد.
برنامه و فعالیت هایی که به صورت های مختلف در طی سال و ایام اهلل هایی 
که باید توسط بسیج دانش آموزی انجام می شد به ریز رصد می کردند و پس 
از آن به اتفاق مسئولین بسیج دانش آموزی و حتی کمیته بسیج دانش آموزی 

را با حضور ایشان تشكیل می دادیم.
بعضی مواقع واحدهایی بسیج از دانش آموزی را به صورت موردی انتخاب 
می کردیم و بازدید می رفتیم که حتی تا حوزه زرآباد که تصویرش از شبكه 
استانی هامون هم پخش شد و تا دورترین نقطه زرآباد یعنی روستای سورو 
که تا مرکز استان نزدیک 700 کیلو متر فاصله دارد، هم رفتیم. در آنجا با 
یكایک مردم حتی بسیج محالت که حضور داشتند دیدار کردند و تمام 
مسائل بسیج دانش آموزی را به صورت ریز بررسی کردند. خاطره آن روز 
بسیار به یاد ماندنی است. از آنجا به حوزه مقاومت بسیج شهر زرآباد رفتیم 
و با آقای بخشدار و سایر مسئولین و مردم دیدار کردند که فكر کنم سال 

گذشته در هفته بسیج بود.

ـ حضور در زرآباد با توجه به فاصله و بعد زمانی که با زاهدان دارد 
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با توجه به جراحت هایشان برای ایشان سخت نبود؟ آیا اظهار خستگی 
نمی کردند؟

ـ ایشان خستگی ناپذیر بودند. بعضی مواقع ما با وضعیت جوانی خودمان 
کنار ایشان احساس ندامت می کردیم که خسته شدیم؛ چرا که بعد از نماز 
صبح تا ساعت یک شب پای کار بودند. همان شبی که روزش ما از زرآباد 
آمدیم تا 12:30 ایشان در جلسات سپاه حضور داشت و بعد از آن تا 1:30 ما 
با هم کنار ساحل قدم زدیم و بعد از آن ایشان رفتند استراحت کنند. دوباره 

بعد از نماز صبح همین شرایط و مسائل وجود داشت.
سال گذشته در ماه مبارک رمضان بود که ایشان به چابهار آمده بودند زنگ 
زدند ما ایرانشهر بودیم. از ایرانشهر راه افتادیم روز 19 یا 21 رمضان بود 
که ما را افطاری به سپاه راسک دعوت کرده بودند. بعد از افطاری شهید 
مولوی جنگی زهی هم حضور داشت. به من گفتند به سردار بگویید که 
من می خواهم نماز وحدت بخوانم؛ نظر سردار چیست؟ با سردار مشورت 
کردیم و سردار خیلی از این قضیه استقبال کردند. ایشان در بحث وحدت 

حتی در بین اهل سنت سیستان و بلوچستان جایگاه ویژه ای داشت.
خیلی مواقع سوای این قضیه ساعت 9 شب بود که برنامه شورای معاونین 
سپاه کنارک تمام می شد می گفت می خواهم به نیكشهر بروم. ما می گفتیم 
این وقت شب جاده خطرناک است ولی ایشان می گفتند هر چه را که خدا 
بخواهد همان می شود. با این دل و جرأت و بدون محافظ و فقط با آقای 

باقری  و راننده شان به نیكشهر یا شهرستان های اطراف کنارک می رفتند.
تنها احساسشان این بود که بتوانند بدنه مردم با بدنه نظام خصوصاً بسیج را 
به هم نزدیک کنند. این که مردم احساس کنند سپاه و بسیج جنبه صد در 
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صد دلسوزی برای مردم دارند.
ایشان خستگی ناپذیر بود. بعضی مواقع ما یكی دو ساعتی را در  واقعاً 
می رفتیم که بتوانیم جلسه دیگر را همراهشان باشیم. در این سفرها معموالً 
دیداری با امام جمعه و فرماندار و سایر مسئولین داشتند. گاهی اوقات با 
خانواده های معلولین دیداری داشتند و به اتفاق به دیدار خانواده های شهدا 

می رفتیم.

ـ در این فضا و سیری که داشتند دنبال چه چیزی بودند؟ می خواستند 
چه کار کنند؟

ـ برای مردم بسیار زیباست که در روستای زرآباد فردی با آن درجه و رتبه 
باال در بین مردم حضور پیدا کرده است در صورتی که مسئولین محلی 
ممكن است خیلی کم به آنجا مراجعه کنند ولی حضور چنین شخصی با 
این وضعیت نظامی در آن قسمت از جنوب استان برای مردم بسیار زیبا و 

جالب خواهد بود.
در کنار این، حسن اعتماد مردم را نسبت به مسئولین صدها برابر می کرد. با 
اینكه این قبیل سفرهای کاری ده شب طول می کشید با توجه به وضعیت 
استان سیستان و بلوچستان اصاًلً ترسی نداشتند. خیلی مواقع مسئولین با 
رده پایین را دیدیم که با محافظ های بسیار از جاده ها تردد می کنند ولی 
سردار لک زایی بدون محافظ مسیرها را بدون این که ترسی از کسی داشته 
باشد می رفتند. برای نشان دادن و تفهیم این که مشكل امنیتی خصوصاً در 
جنوب استان وجود ندارد این حرکت بزرگ را انجام می داد. ایشان با حضور 
خودشان در دورترین نقاط سیستان و بلوچستان عماًل نشان می داد که در 

منطقه امنیت وجود دارد.
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حضورشان خیلی پر رنگ بود. اگر مناطق استان را نگاهی گذرا بیندازیم 32 
منطقه و شهرستان در استان داریم که اگر بخواهیم هر روز به یک منطقه 
برویم یک ماه یا یک ماه و نیم طول می کشد ولی ایشان در کمتر از یک ماه 

در مناطق حضور پیدا می کردند.

ـ این حرکت شعار نبوده است؟
ـ نه! اگر شعار بود خواسته ای می داشت. ولی کدام خواسته؟

ـ می خواستند چه تحولی ایجاد کنند؟
ـ افرادی که بزرگند و دارای شخصیت بزرگ منشی هستند همیشه چتر 
حمایتی و حفاظتی و صیانتی شان برای مردم پهن می باشد و ایشان هم از 
این قبیل افراد بودند. االن 95 درصد از مردم ما خودشان را از شاکله بسیج 
می دانند. این بود که حضور ایشان منشأ خدمات برای مردم بود؛ و ثانیًا 
حضور ایشان به خیلی از مسئولین درس می داد که باید در خدمت مردم 

بودن را در خودشان تقویت کنند.
سپاه دارای تمام ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی و مردمی است؛ چون حضور 

ایشان آنجا بود فرماندار هم احساس دیگری داشت.
هر گاه یكی از مردم مشكلی داشت تا درصد زیادی در شاکله گردونه کاری 

قرار می گرفت تا رفع شود.

ـ با توجه به این که ایشان به هر حال نظامی بود، رفتارشان در نظام 
فرهنگی و آموزش و پرورش چگونه بود؟

ـ ایشان با وجود نظامی گریشان یک رفتار و اخالق بسیار نرم و فرهنگی 
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داشت و خیلی نرم و لطیف با دانش آموزان و پرسنل و افرادی که آنجا با 
ایشان رو به رو می شدند و مراوده ای ایجاد می شد برخورد می کردند به 
طوری که من خیلی از خصوصیات اخالقی را به شخصه از ایشان درس 

گرفتم.
ما از نه سال پیش که مسئول آموزش و پرورش این مناطق شدیم رابطه ما 
خیلی نزدیک بود. قباًل ما به نوعی کارشناس جزء اداره کل بودیم و رابطه 
ما در حد سالم و علیک بود ولی این نه سال را ما سعی کردیم که خیلی از 

خصایص اخالقی خودمان را از ایشان کسب کنیم.
خصوصیات اخالقی بسیار واالیی داشت. آن قدر خودشان را در مقابل مردم 
و دانش آموزان و کسانی که با ایشان مواجه می شدند می شكست که حد و 

حساب نداشت. دارای خصوصیات اخالقی و رفتاری بسیار واالیی بودند.
ایشان در هر منطقه ای که حضور پیدا می کردند ما جلسه کمیته بسیج دانش 
آموزی و فرهنگیان را داشتیم. در بحث حتی آیه های تمدن تأکید می کردند 
که مباحث تعلیم و تربیت و جذب دانش آموزی را به معنای صد در صدی 

داشته باشیم.
المپیادهای علمی که برای دانش آموزان از طریق بسیج دانش آموزی در 
مناطق برگزار می شد ایشان تأکید می کردند که دانش آموزان شرکت کنند و 

بتوانند رتبه های خوبی را کسب کنند.
می خواستند جذب دانش آموزان به بسیج صد در صدی باشد و خیلی از جاها 
که برای بازدید می رفتیم ایشان از شاکله های بسیج می خواستند که بیایند و 
توضیح دهند که چند نفرند و مسئولیت هر کدام چیست و مسئولیت هایشان 
را از خود دانش آموزان می پرسیدند. خیلی از جاها ما شاهد بودیم با آن صبر 
و تحمل باالیی که داشتند مطالب و موارد را به صورت ریز برای دانش آموزان 
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باز می کردند و به دانش آموزان یادآوری می کردند که این گونه باشید.
همواره تأکید داشتند که دانش آموزان را طوری تربیت کنید که واقعاً تمام 
مسائل و اصول مذهبی و دینی در تربیت فرزندان ما خودش را نشان دهد 
و دانش آموزان ما عالوه بر اینكه علم را می آموزند در کنار آن عمل را هم 

داشته باشند.
ایشان عالوه بر اینكه در یادواره های شهدا در شهرستان ها و مناطق مختلف 
داشتیم  مناطق ساحلی دریا  را در  ما یک طرحی  پیدا می کردند  حضور 
خصوصاً دریای عمان که طرح یادواره شهدای 13ساله را به نیابت از شهید 
فهمیده داشتیم. هر سال ایشان در این مراسم شرکت می کردند و رژه دانش 
آموزی که با حضور ایشان انجام می شد با حضور مسئولین سپاه دریایی 
چابهار و مسئولین سیاسی و ائمه محترم جمعه و جماعات و سایر مسئولین 
شهرستان و مردم و معتمدین شهرستان ایشان مطالب بسیار خوبی را برای 

دانش آموزان مطرح می کردند.
همیشه طالب این بودند که این طرح هایی که برای یادواره شهدا برگزار 
می شود به معنای واقعی با دید باز و با جایگاهی که بتواند آن تأثیر ارزش های 

واقعی را برای دانش آموزان باز کند اجرا بشود.

ـ برخوردشان با دانش آموزان شیعه و سنت تفاوتی داشت؟
ـ نه! اصاًل هیچ تفاوتی نداشت. تأکید شان این بود که فرزندان میهن اسالمی 
در چهار گوشه کشور جمهوری اسالمی جزء فرزندان این مرز و بوم هستند 

و باید برای تقویتشان در هر راستایی تالش شود.
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ـ رابطه شان با علما و فرهنگیان اهل سنت چطور بود؟
ـ بسیار صمیمی و دوستانه بود و اصاًل تبعیضی وجود نداشت. اگر تبعیضی 
وجود داشت ایشان با آن خیال آسوده از ساعت ده شب مسیرهای جنوب 
سیستان و بلوچستان را طی نمی کردند یا بدون داشتن محافظ در نقاط 

مختلف بلوچستان تردد نمی کردند.
ایشان فعالیت ها و تالش های بسیار زیادی را در ابعاد مختلف داشتند و 
مسئولیت های زیادی را در استان داشتند که یكی از آنها دبیری ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منكر بود که به طبع در شهرستان ها هر وقت سر 
می زدند این جلسات هم تشكیل می شد. دفاتر و برنامه های این ستاد به روز 
در همه جای استان در حال اجرا می باشد که حتی رتبه اول کشوری را در 
مبحث ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر کسب کردند که به خاطر 

دقت و تالش بسیار زیاد این بزرگوار بود.
در کنار این ستاد، بنیاد مهدویت را هم اداره می کردند. در بنیاد مهدویت حتی 
در شهرستان کنارک دفتری را برنامه ریزی کردیم و کارها و فعالیت های بسیار 
زیادی انجام شد. به طبع در سایر مناطق استان هم در بنیاد مهدویت و هم در 
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر فعالیت های چشم گیری با حضور و 
تالش این بزرگوار به عرصه ظهور رسیده است که الحمد هلل ما شاهدیم که 
خیلی از مسائل منفی و مشكالتی که باید درگیر مسائل نظامی می شد امروز 
به صورت فرهنگی در سطح استان ما مرتفع شده است. در بحث مهدویت 
ما برادران اهل سنت را هم داشتیم. سوای اینكه در تشیع فلسفه دیگری است 
ولی آنها هم اعتقاد دارند و در اصل بحث مهدویت برای هر دو یكی است.
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ـ چه کار می کردند که وحدت را تعمیق ببخشند؟
برای اینكه ما بتوانیم وحدت را در بین آحاد مردم چه شیعه و سنی در سطح 
شهرستان ها و مناطق استان خودمان داشته باشیم و هم اینكه علمای بزرگوار 
چه در اهل سنت و چه در اهل تشیع احساس دوری نكنند و همه بیایند در 
این گردونه و در خیلی از شاکله هایی که در سطح بلوچستان درست شده 

بود حتی اهل سنت در شاکله مهدویت وجود داشتند.
ما وقتی در کنارک بودیم یک پیشنهادی را دادیم که علمای ما بنشینند آن 
چیزهایی که جنبه عمومی و فی ما بین تشیع و تسنن وجود دارد آنها را در 
بیاورند و از آن مسائل و موارد برای عموم مردم در راستای تقویت ارزش های 
اسالمی استفاده کنند. کالس های زیادی در بحث مهدویت در سطح استان 
گذاشته شد و اساتید زیادی از مرکز استان، قم و تهران در آنجا حضور پیدا 

کردند و مطالب را بسیار زیبا خصوصاً برای قشر فرهنگیان بازگو کردند.
ما کتاب »مهدویت در صحاح سته«  را در سطح استان خصوصاً کنارک 
پخش کردیم و آزمونی هم برگزار کردیم و تعدادی از همكاران که رتبه اول 
آوردند تقدیر شدند. الحمدهلل کتاب »مهدویت در صحاح سته« هیچ گونه 
مشكلی در سطح استان ایجاد نكرد و احتماالً مورد پذیرش علمای اهل 

سنت و تشیع هم بوده است؛ چرا که همگی استفاده بردند.
در بحث ایجاد واحدی تحت عنوان بسیج فرهنگیان در کنار بسیج دانش 
آموزی که در گذشته شاکله بسیج فرهنگیان متصل به سپاه شهرستان بود 
و زیر مجموعه آن بود، با بزرگواری ایشان بسیج فرهنگیان به عنوان یک 
کانون مستقل مطرح شد که هم برای تقویت معلمان و فرهنگیان و هم 
حضور فرهنگیان تأثیر بیشتری را در خیلی مسائل دارد؛ چرا که معلمین ما 
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در صورتی که شاکله خودشان تشكیل شود به عنوان یک جایگاه ویژه ای 
هم به عنوان شخصیت و هم به عنوان تأثیرگذاری در جامعه می توانیم روی 

آنها حساب و کتاب ویژه ای داشته باشیم.
این بود که ایشان در بحث مستقل شدن بسیج فرهنگیان تأکید بسیار زیادی 
داشتند و الحمدهلل در سطح استان هم به خوبی اجرا شد و دوره های آموزشی 
و کالس های متعدد و همایش ها و رزمایش های آن هم اکنون در حال اجرا 

می باشد و درخشش بسیار خوب و مثمر ثمری دارند.

ـ اگر بخواهید ایشان را جدا از سپاه و نظام معرفی کنید چگونه معرفی 
می کنید؟

ـ برای شخص من به عنوان یک دوست بسیار بزرگوار مطرح بودند. ما 
ایشان را به عنوان یک فرمانده در وهله اول می شناختیم و در کنار فرماندهی 
برای شخص من دوست بسیار بزرگواری بودند. در مباحث مختلفی ایشان 

ما را نصیحت می کردند و ما از رهنمودهایشان استفاده می کردیم.
از بزرگ منشی ایشان خدمت شما عرض می کنم که با وجود اینكه سپاه 
مهمان سراهای بسیار پیشرفته ای داشت و هم اینكه اگر به منزل فرماندار و 
امام جمعه و سایر مسئولین ورود پیدا می کرد به لحاظ پذیرایی و استراحت 
راحت تر بودند ولی ایشان چنان بزرگوار بودند که اگر یک شب می خواستند 

در آن مناطق بمانند آن یک شب را به منزل ما می آمدند.
من دو دختر کوچک دارم که وقتی ایشان عروج کردند بسیار ناراحت شدند؛ 
چرا که همیشه مورد نوازش این بزرگوار بودند و ایشان را بیشتر می شناختند 
و برایشان هدایایی می آوردند و برای خود من هم کتاب هایی به عنوان هدیه 

می آوردند.
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ـ آیا از امکاناتی که داشتند استفاده شخصی هم می کردند؟
ـ من آقا سلمان را که آقازاده ایشان هستند را بیشتر در این ایام شناختم؛ فقط 
اسمشان را قباًلً شنیده بودم؛ چرا که هر وقت ایشان را در زاهدان و جاهای 
دیگر زیارت می کردیم یا تنها بودند یا با سایر افراد و پرسنل سپاه بودند و 
هیچ وقت هم ندیدیم یک شرایطی وجود داشته باشد که با آن وسیله از مرکز 
استان بیایند. اوایل به کنارک می آمدند آنجا ماشین ایشان را تا چابهار می برد 
و بعد با ماشین دیگری به ایرانشهر می رفتند و از آنجا به نیكشهر. یعنی این 
گونه مسیرها را طی می کردند و امكانات خاصی در اختیارشان نبود که با آن 
امكانات خاص در تمام مسیرها رفت و آمد کنند. اصاًلً چنین چیزی وجود 

نداشت.
ما همیشه می گفتیم که حاج آقا با این شرایط برای شما ماشین به ماشین 
سخت است که در استان تردد کنید. از استان با امكانات خاصی ورود کنید 
ولی ایشان باز هم همان لبخند مهربانانه خودشان را می زدند و به ما می گفتند 
که اصل تأثیرگذاری کار ما و عملكرد ما بیشتر مد نظر است تا ما بخواهیم 

ظواهر دنیایی را در نظر بگیریم.
دوستی ما آن قدر زیاد بود که ایشان بعضی مواقع فرماندهان سپاه را توبیخ 
می کردند یا از آنها توضیحی می خواستند ما آنها را شفاعت می کردیم و 
می گفتیم حاج آقا از ایشان بگذر تا کارها را درست کنند. واقعاً بعضی جاها 
ایرادات هم زیاد بود و دقت ایشان هم خیلی باال بود و مسائل را عمقی 
می دیدند. سعیشان این بود که با مسئولین به گونه ای رفتار کنند که بیدار 
شوند و مسائل و مشكالتی که در بعضی جاها وجود دارد را در کوتاه ترین 

زمان مرتفع کنند.
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من از شخصیت و بزرگواری ایشان و از نگرش و دیدگاه های واالی ایشان 
هر چه بگویم کم تعریف کرده ام. یک خوب از جمع خوبان ما جدا شده 
است. باور کنید زمانی که شنیدم خیلی متأثر شدم چرا که یک قدرت بسیار 
بزرگی برای استان ما بودند و به لحاظ حمایت مردم و رفع مشكالت مردم 

در ادارات ورود می کردند تا این مشكالت مردم به حداقل برسد.
اصلشان پیروی از والیت بود و اینكه والیت در بین مردم ما باید جایگاه 
خودش را پیدا کند و خصوصیات ایشان در برخورد طوری بود که مردم 
به آن جایگاه اصلی که والیت بود کشیده شوند. خط و حرکت و پی گیری 
ایشان و حتی عنوان کردن مسائل به مردم تنها قضیه ایشان پیروی از والیت 
بود. خط قرمز ایشان هم والیت بود در همه جا فرصت می دادند ولی وقتی 
وارد اینجا می شدیم بسیار تأکید می کردند که همه چیز ما در گرو پیروی از 

والیت فقیه هست.
در پایان برای شما آرزوی توفیق می کنم و آرزوی غفران الهی را برای 
این برادر و دوست بزرگوار و سردار شهید اسالم از خداوند منان مسئلت 
می نمایم. ان شاء اهلل که خداوند برای ما و همه این مجموعه این توان و 
قدرت را بدهد که بتوانیم پیرو خوبی برای این شهیدان و برای خط انقالب 

و اسالم باشیم.

ـ ما هم از جناب عالی تشکر می کنیم و آرزوی موفقیت و سربلندی برای 
جناب عالی داریم.
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خدمات فرهنگد حاج حبیب پس از شهادت

به قلم: عصمت کیخا
مدیر امور خواهران مؤسسه عرشیان کویر تاسوکی

دغدغه اصلي سردار شهید حاج حبیب لک زایي ایجاد امنیت پایدار و رفاه و 
آباداني و بقاي عزتمند دنیوي و اخروي با اولویّت واّولیت اقدامات فرهنگي 
یادبودها و  انتشار ویژه  نامه ها، کتاب ها، همایش ها،  به  ایشان  اهتمام  بود. 
گرامي داشت شهدا، تدریس در دانشگاه ها، سخنراني در محافل و مجالس 
مختلف، گسترش امر به معروف و نهي از منكر، احیاي امر مهدویت و توجه 
به انتظار مثبت و سازنده، اهتمام به برگزاري اردوهاي راهیان نور، شرکت 
در مراسم ساالنه گرامیداشت یاد و نام امام راحل عظیم الشان و فعالیت  هایي 
دیگر، که حتي اگر بخواهم عنوان آنها را هم در اینجا فهرست کنم، این 

مكتوب طوالني خواهد شد، سند و گواهي بر مدعای فوق است.
اکنون که گذشته را مرور مي  کنیم، یاد مواردي مي  افتیم که ایشان پیگیر 
اقدامات فرهنگي، از قبیل تهیه یک مقاله، یا کتاب، یا مشارکت در موارد 
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دیگري از اقدامات فرهنگي، از قبیل آن چه پیش از این ذکر شد، بود. این 
پیگیري تا تحقق نتیجه ادامه مي یافت وخوشحالي و خرسندی ایشان از انجام 

آن اقدام را مي  شد دید.
خیلي  ها نگران تعطیلي این فعالیت ها پس از شهادت ایشان در 25 مهرماه 
1391 بودند. اکنون و پس از گذشت چند ماه از شهادت و عروج ملكوتي 
ایشان، وقتي به کارنامه محبّان و یاران حاج حبیب مي نگریم، مي بینیم با همه 
کمبودها و خألهایي که ناشي از عدم حضور فیزیكي ایشان است، اما حضور 
معنوي ایشان همچنان در حال درخشش و تأللو است و در واقع ایشان 
همچنان به خدمات و فعالیت هاي فرهنگي خود به مردم استان سیستان و 

بلوچستان و بلكه فراتر از آن ادامه مي  دهد.
هر چند در اینجا درصدد شمارش خدمات فرهنگي ایشان پس از شهادت 
نیستم، ولي شاید مهمترین اثر وجودي ایشان که از سوي دوستداران ایشان 
دنبال شده است، مي توان به مجموعه  اي از فعالیت ها در جهت پراکندن عطر 
شهادت، به ویژه در سطح استان سیستان و بلوچستان، از طریق برگزاري 

همایش ها، یادبودها، یادواره ها و نیز انتشار آثار علمي است.
پرمحتوای  و  تأثیرگذار  مهم،  بسیار  کتاب  از  دوم  و  اول  دفتر  انتشار 
کویر  عرشیان  هنري   – فرهنگي  مؤسسه  اهتمام  به  که  دلها"  "حبیب 

تاسوکي، که خود از آثار و برکات وجودي آن شهید عزیز است، یكی 
از این خدمات فرهنگی و علمی است. وقتی این حرکت عظیم را، که 
در عرض کمتر از شش ماه دو جلد کتاب، با محتواي غني، منتشر شده 
است، با تدوین چند مقاله و یادداشت، در مدت مشابه، در زمان حیات 
برکت  بگویم  می  دهم  اجازه  خود  به  مي کنم،  مقایسه  عزیز  شهید  آن 
نه  از شهادت،  تأثیرات روحي و معنوي آن عزیز پس  خون شهید و 
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تنها کمتر از گذشته نیست، بلكه از این جهت و در این جهت بیشتر 
هم شده است. 

برنامه ریزی برای برگزاری همایش "حبیب دلها" و تهیه فراخوان این همایش 
و اعالم همكاري بیش از بیست دستگاه فرهنگي براي اجرایي کردن آن از 
دیگر خدمات فرهنگي آن شهید عزیز است. این همایش، که قرار است در 
نخستین سالگرد شهادت آن عزیز و در دهه آخر مهرماه برگزار شود، بنا دارد 
تا از منظر معرفي الگو به جوانان عزیز، به ویژه دانشجویان و معرفي سبک 
زندگي اسالمي به نسل هاي جدید و در حال رشد به بررسي ابعاد مختلف 

زندگي آن شهید عزیز بپردازد.
هدف این همایش طرح مباحث شهید و شهادت و معرفی اسوه سازندگي، 
تواضع،  تعبد، مسئولیت پذیري،  تعهد،  مقاومت، سرافرازي، صبر،  جهاد، 
محیط  در  حق گرایي  و  عدالت گرایي  ایمان،  ایثار،  اخالص،  صداقت، 

دانشگاهي و از منظر علمي است.
نقاط  در  فرهنگي که  اقدامات  و  یادبودها  اگر ضرورت گرامي داشت ها، 
مختلف کشور و حتي خارج از کشور، از خاش تا تهران، از مشهد تا گلستان، 
از قم تا زاهدان، از چابهار تا زابل و.... و فهرست وبالگ ها و سایت هایي که 
در این مدت ایجاد شده است و نیز سخنراني ها و فیلم ها و ضبط خاطره ها 
و... را بخواهیم برشماریم و تأثیرات معنوي اینها را مدنظر قرار دهیم بیشتر به 
مدعاي این نوشتار که تداوم خدمات فرهنگي سردار شهید به مردم و ملت 

خودش، پس از شهادتش هست، پي خواهیم برد.
خدایا ما را از رهروان راه شهدا قرار بده.

خدایا ما را در روز قیامت شرمنده شهدا قرار مده.
خدایا ما را مورد شفاعت شهدا در روز حشر قرار بده.
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خدایا به ما توفیق خدمت به دین و ملت و امت اسالم عنایت بفرما.
خدایا ما را موفق به درک حیات شهدا و بهره مند از برکات وجودي آنها 

بگردان.
خدایا کمک کن تا زنده هستیم و از دستمان برمي آید، براي آخرتمان توشه 

ذخیره کنیم.
»والحمد هلل رّب العالمین«
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 قدر دلم برای حاج حبیب تنگ شده است

نوشتاری به بهانه هفتمین یادواره شهدای حادثه تاسوکی 
به قلم: جناب سرهنگ محمد ناظری
فرمانده ارشد سپاه در منطقه سیستان

در اسفند ماه سال 84 طی حادثه ای دردناک که توسط عده ای از وطن فروشان 
از خدا بی خبر، تعدادی افراد بی گناه به شهادت رسیدند، بیش از 22 گل از 
بوستان انقالب پرپر گشتند. شهادت این عزیزان که در بین آنان نوجوان 
محصل، روحانی و طلبه، بازاری و کارگر و کارمند حضور داشتند فضای 
استان سیستان و بلوچستان را عطر آگین نمود و سالهاست که برگزاری 
یادوارهای شهدای حادثه تاسوکی در منطقه باعث زنده نگه داشتن یاد و نام 
و خاطره ی شهدا گردیده است که یكی از این یادواره ها و محوری ترین 
آن، یادواره ی شهدای تاسوکی و دو شهید روحانی حادثه و شهدای بخش 

پشت آب است.
هر ساله این یادواره به همت دالور مرد عرصه 8 سال دفاع مقدس و میدان 
دار نبرد فرهنگی استان، سردار سرافراز سپاه اسالم »شهید لک زایی« برگزار و 
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ماندگار گردیده است. نام سردار لک زایی و یادواره شهدای حادثه تاسوکی 
در استان به هم گره خورده است. در پنج شنبه پایان سال جاری 24 اسفند 

هم قرار است برای هفتمین بار این یادواره برگزار شود.
 حقیر در ساعات پایانی شب گذشته که قصد استراحت نموده ناخودآگاه 
مشغول مرور برنامه ریزی این یادواره بودم و لحظاتی به یاد یادواره های 
گذشته و حضور متولی این یادواره ها )سردار شهید لک زایی( که در هفتمین 
یادواره دیگر حضور فیزیكی او را نخواهیم داشت افتادم. سر بر  دیوار 
حسرت نهادم و به هوای لحظات با شهید لک زایی بودن گوشه کنجی را 
جستجو می کردم و منتظر بودم تا سعادتمندان چشم های خسته ام را 

دریابند.
 آه خدای من! یعنی او هم رفت، یعنی خادم شهیدان و یار بسیجیان و 
حبیب  حاج  نیست.  تاسوکی  حادثه  شهدای  یادواره  در  دیگر  ایثارگران 
لک زایی را می گویم. یعنی این بار سمت چپ جایگاه و مراسم یادواره 
افتخار تحمل وجود این عزیز را که به عنوان استقبال کننده و احترام مدعوین 
در آنجا می ایستاد و مدیریت می کرد را ندارد. یعنی او هم رفت و ما مانده 
ایم، با کوله باری از غم و حسرت اشک را به پابوس آوردم و از غربت 

غریبی نالیدم.
 می دانید به یاد روزهایی که با شهید لک زایی در این موقع از سال برنامه های 
سالگرد شهدای حادثه تاسوکی را برنامه ریزی می کردیم افتادم. به یاد روزها 
و لحظاتی که همراه با ایشان یكرنگی را، خضوع و فروتنی و برادری را 
تجربه می کردم افتادم. به یاد روزهایی که در کنار حاج حبیب کالم معنویت 

را مهمان دلهایمان می کردیم با خود گفتم:
 پروردگارا چقدر خوب به من ثابت کردی که در باغ شهادت باز باز است.
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 می دانید هر وقت با حاجی از روی دلتنگی و خستگی گالیه  می کردم، 
لبخندی ملیح بر لبانش نقش می بست و می گفت: برادر! خوب چشمهایت 
را باز کن، الزم نیست از بندگان خدا گالیه مند باشی، بلكه این را بدان که 
اولیا خدا هر چه مقرب تر شوند خود را فانی تر می یابند. پس سعی کن کار 
را برای خدا انجام دهی. نتیجه هر چه خواهد باشد، شما تكلیف خودت را 

انجام بده پس نگران مباش.
آه چقدر سخت است، هر چند که هنوز رفتنش را باور ندارم اما باید بگویم 
که حاج حبیب شهید زنده ای بود که رسالت سجاد گونه ای داشت که اکنون 
کوله بار خود را جمع کرده و به کاروان شهدا پیوسته است و ما شهید زنده 
مان را نشناختیم. آی مردم! به خدا حاج حبیب از همان اولیای خدایی بود که 

خودش نشانه هایشان را برایم باز گفته بود.
آه چقدر دلم برای حاج حبیب تنگ شده است.
آه خدا چقدر دلم برای شهدا تنگ شده است.

آه خدایا چقدر دلم هوای شهادت را کرده است.
حاج حبیب قلعه قلب مرا فتح کرده است و هرگز اجازه نمی دهم صدای او 
در درونم گم شود و باز هم در آستانه هفتمین یادواره ی شهدای حادثه ی 

تاسوکی به او می گویم:
حبیب جان،

نگران یادواره مباش.
نگران تكریم و تعظیم خانواده شهدا مباش.

نگران زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا مباش.
دوستان و رفیقان با احساس مسؤلیت هر چه بیشتر در انظار جستجوگر روح 
ملكوتی شما این یادواره  و یادواره های بعدی را که یادگاری است از شما  
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به خوبی برگزار خواهند کرد.
نگران مباش، مردم فهیم سیستان قدر زحمات شبانه روزی شما را می دانند 
و این بار بیش از گذشته در مراسم یادواره حضور خواهند داشت و این بار 
به جای اهدای سالم به حضور جسمی شما، به روح پر فتوحتان درود و 

صلوات نثار خواهند کرد.
سفر گزید از این کوچه باز هم نفسی

پرید و رفت بدان سان که مرغی از قفسی
کسی که مثل درختان،به باغ عادت داشت

شبیه الله به گرمای داغ عادت داشت
کسی که با گل خورشید هم زبانی کرد

کسی که با همه جز خویش مهربانی کرد
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سردار ورصه های فرهنگی

به قلم: موسی شهرکی
مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج(
استان سیستان و بلوچستان

به نام خالق هستی که زیور دهنده قلوب مؤمنان است و سالم و درود به 
ارواح پاک و مطهر انبیای الهی بخصوص نبی گرامی اسالم محمد مصطفی 
واهل بیت طاهرینش که ذکر نام آنها آرامش بخش دلهای ارادتمندان است. 
به  ایران  اسالمی  انقالب  پاک شهدای  روان  به  می فرستم  و سالم  درود 
خصوص سردار شهید حبیب لک زایی که به حق او را  باید نماد خدمت، 

صداقت و پاکی دانست و او در واقع سردار عرصه های فرهنگی بود.

آشنایی
اولین آشنایی بنده با سردار مربوط به اوایل سال 1364 می باشد، زمانی که 

وی مسئول حوزه مقاومت بسیج نجف اشرف زابل بود.
از  پشتیبانی  نحوه  با  ارتباط  )در  جلسه ای  اداری طی  مأموریت  یک  در 
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جبهه های جنگ حق علیه باطل و فراهم نمودن زمینه مشارکت و حضور 
فرهنگیان و دانش آموزان( با ایشان آشنا شدم. آن جلسه که مشترک با 
آموزش پرورش و سپاه پاسداران برگزار می شد، دلسوزی، سخنان منطقی 
و دیدگاه  های واقع گرایانه ایشان باعث گردید تمامی پیشنهاداتش پذیرفته و 
مصوب شود. به خاطر دارم عده ای که شاید غرض سوئی هم نداشتند و فكر 
می کردند آموزش و پرورش فقط باید به کار تعلیم بپردازد و از وارد شدن به 
سایر مسائل پرهیز کند، برای بنده به عنوان مسئول استانی جنگ در آموزش 
پرورش استان خرده می گرفتند که با پذیرفتن دیدگاهای مطرح شده در آن 

جلسه آموزش و پرورش را از مأموریت اصلی باز داشتید.
همین آشنایی در جلسه با سردار باعث ارتباط مستمر ما با یكدیگر شد و 
وی با جدیت، مسائل و گرفتاری های نیروهای اعزامی به جبهه اعم از دانش 
آموزان، معلم را در بدنه آموزش و پرورش دنبال می نمود و اگر در استان 
نتیجه مثبت حاصل نمی شد، شخصاً در تهران حضور می یافت و در جهت 

حل آن اقدام می نمود.
لذا با توجه به مسؤولیت هایی که بنده بر عهده داشتم اعم از پشتیبانی جنگ، 
نماینده بسیج سپاه پاسداران در آموزش و پرورش، مسئول بسیج فرهنگیان 
و جانشین و قائم مقام در بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( بیشتر 
اوقات عمر بنده بخصوص از زمانی که سردار به عنوان معاون هماهنگ 
کننده سپاه سلمان استان در زاهدان حضور داشتند با ایشان سپری شده است 

اکنون در چند محور به خصوصیات و ویژگی های وی می پردازم.

خصوصیات اعتقادی سردار عرصه های فرهنگی
در بعد اعتقادی وی فردی متعبد، دیندار اهل نماز اول وقت و اهل نماز 
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جماعت بود. امكان نداشت که ما جلسه داشته باشیم و با صدای اذان جلسه 
تعطیل نشود )تا فریضه نماز بجا آورده شود( زمانی که روحانی برای انجام 
نماز جماعت وجود نداشت وی با تالش اصرار می نمود به دیگران اقتدا کند 
اما صفا، سادگی و بی آالیشی وی باعث می شد دیگران وی را مقدم بر خود 

برای برگزاری نماز جماعت برگزینند.
بود،  قائل  خاصی  احترام  آنان  برای  داشت،  روحانیت  به  زیادی  اعتقاد 
بخصوص برای نمایندگان ولی فقیه در استان؛ در هر مناسبتی سعی می نمود 
نیروهای بسیجی را به محضر نمایندگان ولی فقیه در استان ببرد و از ارشادات 

آنان استفاده نماید.
ارادت و عالقه خاصی به حضرت آیت اهلل سلیمانی داشتند. این اواخر 
در زمینه انجام کار ها، مشكالتی پیش می آمد. می دیدم با حاج آقا مشورت 
می کنند و پس از اخذ دیدگاه ایشان، خیلی امیدوار به ادامه کار می پرداختند 
و گره های مشكل پس از این مشورت و مالقات به دست وی حل می شد.
وی فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری را مكتوب شده داشتند و 
به آنان عمل می کردند و به ما نیز گوشزد می کرد که بر اساس این رهنمود ها 

کار و برنامه ریزی کنیم.
عالقه خاصی به ارتباط با علمای ربانی داشتند. توفیق داشتم سفری به 
سرزمین حجاز در سال 85 در محضر ایشان باشم. یک روز بعد از ظهر 
جمعه پس از زیارت مرقد مطهر نبی گرامی اسالم صلوات اهلل علیه و آله 
گفتند برویم بعثه مقام معظم رهبری، شاید یكی از علمای ربانی را ببینیم و 
از نفس او استفاده کنیم. در مسیر خروجی از یكی از شبستان  های حرم با 
حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی برخورد کردیم و در محضر وی 
نشستیم و خودمان را معرفی کردیم که از سیستان و بلوچستان آمده ایم، ما 
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را نصیحت کنید. آیت اهلل نوری همدانی از فاجعه تروریستی تاسوکی سؤال 
فرمودند اما علیرغم اینكه سردار در این فاجعه پسر و داماد خود را از دست 

داده بود، به خاطر ندارم که بگوید پدر شهید هستم و ... .
حضرت نصیحت های زیبایی داشتند و ما را بسیار مورد تفقد قرار دادند و 
اظهار داشتند در مسیر اعتقادی سعی کنید با علمای ربانی ارتباط داشته باشید 
و دعوت کردند که قم بیشتر بیائید و شماره تلفن ویژه بیت خودش را نیز 
به ما دادند. از این جلسه سردار بسیار خوشحال بودند و این مالقات را از 

عنایات حضرت حق می دانست.

خصوصیات کاری سردار عرصه های فرهنگی
در بعد کاری، فردی خستگی نا پذیر بود و با تمام وجود برای نظام جمهوری 
اسالمی کار می کردند، ادعایی نیز نداشتند و بنده شهادت خواهم داد که 
وی جان عزیز خودش را برای خدمت به نظام جمهوری اسالمی که آن را 

موهبت الهی می دانست هدیه نمود.
کارهایی که به اوپیشنهاد می شد را توفیق می دانست لذا شانه خالی نمی کرد 

می پذیرفت و خوب انجام می داد.
در زمان مسؤولیت او در سمت های مختلف در سپاه زابل تا فرماندهی ناحیه 
آن شهرستان، هر طرحی را که ما از آموزش و پرورش ابالغ می کردیم که 
سپاه پاسداران در آن دخیل بود با تالش سردار رتبه ممتاز در کشور کسب 

می کرد.
بتوانیم مجتمع آموزش رزمندگان را در  ما  تالش های سردار باعث شد 
این  تقویت  باعث  ایشان  کنیم و حمایت های  بازگشایی  زابل  شهرستان 
مجتمع شد و تالش های بی وقفه ایشان باعث حضور گسترده دانش آموزان 
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و فرهنگیان سیستانی در جبهه های حق علیه باطل شد؛ به طوری که یک 
دبیرستان در "دوست محمد" زابل با کادر و دانش آموزان به جبهه اعزام 
شدند. برای اولین بار در ایران در زمانی که سردار فرمانده سپاه زابل بودند 
کالس های اوقات فراغت تابستان بسیج دانش آموزی در زابل را راه اندازی 
کردیم و حمایت وی باعث شد تا نمایندگان نیروی مقاومت بسیج و وزارت 
آموزش و پرورش از پایگاههای تابستانی این طرح بازدید نمایند و این طرح 

را برای سالهای بعد در کل کشور اجرا کنند.
زمانی که بنده از سوی سپاه سلمان استان به عنوان فرمانده بسیج فرهنگیان 
منصوب شدم به بنده فرمودند ما فقط یک ابالغ به شما دادیم و معرفی تان 
کردیم، بقیه بر اساس تدابیر خودتان از امكانات آموزش و پرورش باید 
استفاده شود. با توجه به جریاناتی که در آغاز دولت اصالحات در آموزش 
و پرورش مطرح بود، بنده اظهار ناامیدی کردم. ایشان اظهار داشتند شما را 
کمک خواهم کرد، به جرأت می توانم بگویم راهنمایی های ایشان باعث شد 
تا یک اقبال عمومی برای گرایش به عضویت در بسیج فرهنگیان ایجاد شود 
و همین حمایت های بی دریغ، آگاهانه و منطبق بر دیدگاههای فرهنگی ایشان 
باعث گردید تا در طول 6 سال، بسیج فرهنگیان استان در رتبه های اول تا 

سوم کشور قرار بگیرد.
در جلسات، گره های مهمی با نظرات ایشان حل می شد بطوری که در پایان 
که جمع بندی می شد بنده می گفتم با بزرگان کار ها دشوار نیست. ایشان 

تبسم ملیحی در مقابل این عبارت بنده بر لب داشتند.
ایشان سعه صدر خاصی داشتند. بعضی از نظرات تند و غیر اصولی که 
از سوی بعضی از همكاران مطرح می شد را صبورانه گوش می دادند و 
راهكارهایی را ارائه می دادند که اعضا راضی و خشنود می شدند و به بنده 
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بار ها می گفتند شاهكار ما باید این باشد که کسانی را که در صف خودی ها 
قرار دارند اما جذب بعضی از جریانات سیاسی شده اند را به دامان نظام و 

والیت برگردانیم.
ضمن اینكه در کار جدی بودند از بعضی از اشتباهات افراد چشم پوشی 
بنده  این موضوع در زمینه کار های مشترکمان باعث گالیه  می کردند و 
می شد. در کمال صبوری و خلوص اظهار می داشت شاهكار این نیست که 
با یک اشتباه افراد را طرد نمائیم. سردار شهید بر دید ارشادی تأکید داشتند 
البته اگر به نتیجه می رسید که دید ارشادی تأثیر ندارد، اقدام جدی برای 

جابجایی افراد می نمود.
در یک مأموریت اداری قرار شد بنده به اتفاق فردی از مسؤلین واحدهایی 
که زیر نظر سردار کار می کرند به یكی از شهرستان ها عازم شویم. پیام سردار 
را به ایشان منتقل کردم. آن فرد بیان دور از اخالق نسبت به صاحب پیام 
عنوان کرد، بطوری که من جهت انصراف از این مأموریت پیش سردار آمدم. 
گذشت سردار به اندازه ای مدبرانه و حكیمانه بود که گویی فهمیده بود به چه 
جهت نمی خواهم با آن فرد به مأموریت بروم، لذا گفت من تحمل نظرات 

مخالفین را دارم چه در حضورم بگویند چه پشت سر.
توفیق داشتیم چند مأموریت اداری در استان و خارج از استان همراه ایشان 
باشیم. از پایگاه ها و حوزه های مقاومت و نواحی بازدید می کرد با دقت به 
همه مسائل گوش فرا می داد، یاداشت می کرد، رهنمود ارائه می داد بطوری 

که یک سفرشان به بلوچستان چند روز طول می کشید.
سردار عالوه بر جانشینی سپاه، مسؤولیت بنیاد فرهنگی مهدی موعود سیستان 
و بلوچستان را به پیشنهاد نماینده محترم ولی فقیه پذیرفته بود. بعد از پذیرش 
این مسؤلیت سراغ بنده آمدند و اظهار داشتند این مسؤولیت را بنا به دستور 
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نماینده حضرت آقا )مقام معظم رهبری( پذیرفته ام، شما باید کار را انجام 
بدهید. همانجا با آیت اهلل سلیمانی تماس گرفتند و پس از موافقت ایشان 
قرار شد بنده به عنوان جانشین مشغول کار شوم. بنده بر اساس عالقه ای که 
به ایشان داشتم و عیلرغم مشغله های کاری پذیرفتم و از ایشان خدا حافظی 
کردم اما برای اطمینان قبلی از عاقبت بخیری سراغ استخاره به قرآن رفتم، 
زمانی که نتیجه استخاره را به سردار گفتم اشک از چشمان ایشان جاری شد.
 سردار تمام توان خود را به کار گرفت تا زمینه های ترویج معارف مهدویت 
را در استان فراهم کند. سردار معتقد بود زمینه های خوبی برای ترویج معارف 
الهی در استان وجود دارد. لذا می فرمود باید دلسوزانه در این راه گام برداشت. 
در ابتدای شكل گیری بنیاد مهدویت در استان مسئولین مربوطه در تهران 
و قم خیلی مایل نبودند معارف مهدویت گسترش عمومیـ  بخصوص در 
جنوب استانـ  پیدا کند، سردار با این دیدگاه مخالف بود و اظهار می داشت 
مردم استان شیفته فراگیری معارف ائمه معصومین هستند. سردار حساب 
عده ای خاص را از مردم والیت مدار جدا می دانست از اولین کارهایشان در 
بنیاد راه اندازی دفا تر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود در شهرستان های 

استان بود که نتایج حاصله از این کار بسیار مثبت و اثرگذار بوده است.
از جمله اقدامات خوبی که توسط سردار در موضوع ترویج معارف مهدویت 
شكل گرفت تهیه، چاپ و توزیع صدوده هزار جلد کتاب مهدویت در 
صحاح سته در سطح استان بود که دیدگاهای علمای بزرگ اهل سنت را 

راجع به مهدویت در قالب کتاب به اطالع عموم مردم رساند.
وی خدمت در بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه 
الشریف را یک امر توفیق الهی می دانست لذا هر زمان که فرصتی دست 
می داد، می آمد و مسائل و برنامه ها را با دقت پیگیری می کرد. گاهی تا پاسی 
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از شب در محل بنیاد به امور رسیدگی می کرد. هر گاه به ایشان می گفتم 
جلسات تمام شده، همكاران هم رفته اند شما نیز به منزل بروید و استراحت 
کنید! می فرمود من در این مكان احساس آرامش خاصی دارم. وی نفس 

کشیدن در بنیاد را عبادت می دانست.
آخرین نشست و جلسه کاری ما با سردار یک شب قبل از شهادت وی بود 
که شورای معاونین بنیاد بعد از نماز مغرب و عشا در حضور ایشان با فرمانده 
سپاه سلمان جلسه داشتند و گزارش از اقدامات انجام شده ارائه شد. عجیب 
بود چندین بار به بنده گفت همه دوستان امشب در جلسه حاضر باشند حتی 
بعضی که دیر تر حاضر شده بودند شخصاً برای آنان زنگ زد، گویی آن شب 
سردار خبر از رفتن به دیار باقی داشت! بعد از پایان جلسه وی به فرودگاه 

رفت تا به تهران عزیمت نماید و این آخرین دیدار ما با او بود.

سخن آخر
بنده به عنوان فردی که توفیق انجام کارهای فرهنگی را داشته ام مصاحبت با 
مسئولین مربوطه در این زمینه در سطح استان و خارج از استان را داشته ام 
در بسیاری از نشست ها و جلسات فرهنگی شرکت نموده ام و بهره برده ام، 
فرهنگی  اندازه سردار در مسائل  به  اعالم می کنم هیچ فردی  به جرأت 
استان صاحب نظر نبوده و هیچ کس به اندازه ایشان نقش مردم را در حفظ 
ارزش  های نظام پررنگ نمی دید و علیرغم اینكه ایشان پاسدار بود به حق 

وی را باید سردار عرصه های فرهنگی و ارزشی استان دانست.
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مرد روزهای سخت

دکتر نجمه کیخا
استاد دانشگاه قم

مقدمه
این نوشته سعی دارد تا برخی از مؤلفه  های انجام یک کار جمعی را بر اساس 
سبک زندگی یكی از الگوهای موفق در انجام این کار بیان کند. یاد گرفتن و 
پرداختن به کار جمعی از نیازهای ضروری کشور ما به ویژه استان سیستان 
و بلوچستان است که کارهای بر زمین ماندة زیادی دارد و با هّمت جمعی 
همه مردم این استان قابل حل است. برخی از مؤلفه  های کار جمعی که در 
این نوشته مورد توجه قرار گرفته است عبارتند از: اخالق، تخصص، پیگیری 

و استفاده از همه توانمندی  ها.
یاد  می  کنیم  لک زایی صحبت  حبیب  شهید حاج  مورد سردار  در  وقتی 
مجموعه  ای از خصائل و ویژگی  هایی می  افتیم که هر انسانی در مسیر کمال 
و سعادت به آنها نیازمند است اما پرداختن به همه این فضایل در یک نوشته 
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مقدور نیست و اصاًل برای الگو گرفتن نیازمند آن هستیم تا این فضایل را 
به خوبی تشریح و تبیین نموده و به صورت ملموس بیان نماییم. در این 
نوشته فقط در باب روحیه کار جمعی حاج حبیب مطلب می  نویسم و نه 
همة خصایل و صفات او. احساس می  کنم این ویژگی در استان سیستان و 
بلوچستان که راه زیادی تا توسعه انسانی و مادی دارد، امری الزم و واجب 
است و متأسفانه برخالف ضرورت وجود آن برای منطقه چقدر نایاب است.
من بارها به سیستان سفر کرده  ام. سال  ها در آن زیسته  ام، زمستان  های سرد 
و تابستان  های گرم و همراه با طوفان و گرد و خاک آن را تجربه کرده  ام. از 
سیل بزرگ سیستان در اواخر دهه شصت و مشكالت فراوان آن برای منطقه 
آگاهم؛ از خشک  سالی و تبعات زیان  بار آن در سیستان بارها گله و شكایت 
شنیده  ام. از قاچاق سوخت و تصادف  های وحشتناکی که در نتیجه واژگونی 
ماشین  های حاوی سوخت در منطقه به دنبال داشته خبر دارم؛ از اعتیاد 
جوانان سیستانی، گروگان گیری و درگیری نیروهای مسلح با قاچاقچیان 
و کشته و زخمی شدن جمعی از مردم بارها شنیده  ام؛ و از بیكاری و فقر و 
دردناک  تر از همه عقب ماندگی فرهنگی منطقه خبرهای زیادی در گوشم 

زمزمه شده است.
هر وقت از حال و هوای آنجا پرسیده  ام، در پاسخ این عبارات را شنیده ام: 
»خدا رو شكر آب اومده«، »هیچ آبی نیومده«، »طوفان شدیدی شروع شده«، 
»خدا رو شكر چند روزه باد آروم شده«، »هیچ بارونی نیومده«، »گفتن جاده 
زابل - زاهدان امنیت نداره، این چند روز تردد نداشته باشین«، »شنیدیم 
بازم درگیری شده« و ... هر وقت هم کسی از استان سیستان بلوچستان به 
دیدنمون می  آید همین حرف  ها تكرار و با تفصیل به آنها پرداخته می  شود.
همه اینها را گفتم تا بگویم وقتی با سردار شهید حاج حبیب لک زایی صحبت 
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می  کردیم یا به دیدنمان می  آمد این حرف  ها را نمی  شنیدیم در عوض از 
کارهایی که در فكر انجام آنها بود و انجام شده بود صحبت می  کرد. او از 
نادر افرادی بود که من دیده بودم و به خاطر این خصلت عجیبش هیچ گاه 
کارهای او برای من تكراری و معمولی نشد. من هر بار که او را می دیدم 
و صحبت  هایش را می  شنیدم در دلم این ویژگی او را تحسین می  کردم. هر 
بار منتظر بودم ببینم چه فكر تازه  ای  دارد و چه کارهایی دارد انجام می  دهد 
و یا قرار است انجام دهد. او مرد کار، مرد عمل و مرد روزهای سخت بود. 

چیزی که سیستان و بلكه بلوچستان واقعاً به آن نیازمند است.
اما نكته جالب توجه این بود که او برای انجام کارها یک تنه اقدام نمی    کرد. 
برای او جذابیتی نداشت که با غرور به همه نشان دهد کار را خودش به 
اتمام رسانده یا این که کاری به نام او ثبت شود. هدفش رضای الهی بود و 
از تمامی ظرفیت  ها برای تحقق بخشیدن به یک کار استفاده می  کرد. وقتی 
قرار بود سالگرد شهدای تاسوکی را برقرار کند از همه می  خواست که در 
این رابطه ولو با نوشتن یادداشتی کوتاه در نشریة گلزار شهدای ادیمی که پنج 
شنبه آخر هر سال منتشر می شد، مشارکت کنند و مرتب پیگیری می نمود که 

چه شد و کار را به کجا رساندید؟

کار جمعی نیازمند اخالق است
در کار جمعی باید سعه صدر داشت. اگر کسی فكر کند از دیگران برتر 
است و بهتر فكر می  کند، یا دیگران به خوبی او نمی  توانند کاری انجام دهند 
و یا بخواهد کارها فقط با نام او انجام شود و به شهرت و آوازه  ای برسد 
و اگر انسان تنگ نظر و بدبینی باشد، نمی  تواند کار جمعی انجام دهد در 
واقع کار جمعی نیازمند یكسری مقدمات اخالقی است. کار جمعی باید 
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هدفی عمومی و جمعی داشته باشد. باید هدفی غیر از توجه به خودمان و 
نفع خودمان داشته باشد. وقتی منفعت عمومی مورد توجه قرار گرفت، کار 
جمعی نیز شكل می  گیرد. باید نگاهی کالن به استان سیستان و بلوچستان و 
آسیب  های آن داشت، و آن گاه هر کس مطابق دانش و وسع خود به رفع 

محرومیت اقدام کند.
از جمله صفات مورد نیاز برای انجام یک کار جمعی که با افراد و سالیق 
و عالیق مختلف مواجه است، قدرت تحمل یكدیگر در امور مشورتی و 
در نتیجه اعتماد و پشتیبانی از یكدیگر است. این امر خود نیازمند صبر و 
عشق و محبت است. کم صبری؛ سبب قضاوت عجوالنه، در گرفتن نزاع 
و ایجاد کینه و عداوت می شود و وقتی چنین حالتی رخ دهد افراد از گروه 
جدا شده و کار جمعی به سرانجام نمی  رسد. محبت نسبت به افراد سبب 
می  شود صبر و تحمل در برابر آنها افزایش یابد. شهید حاج حبیب به حدی 
به دیگران محبت می  کرد و با روی گشاده از آنها استقبال می  نمود که هر کس 
با او روبرو می  شد گمان می  کرد یكی از بهترین دوستان حاجی است و وقتی 
می  دید حاجی در رفع مشكالت و گرفتاری  های آنها بدون هیچ چشمداشتی 
کوشا است، حاضر بود هر وظیفه  ای که در ارتباط با کار جمعی به او محول 

می  شود، انجام دهد.

کار جمعی نیازمند تخصص خاصی است
امور فرهنگی و عمرانی مختلف، متولی و بودجه خاص خود را دارد و 
نهادهای مختلف در کار همدیگر دخالت نمی  کنند. کسی هم نمی  تواند کار 
نهادهای دیگر را به  رغم همه کم کاری  ها و مشكالت به عهده بگیرد. حاج 
حبیب لک زایی هم شهردار یا فرماندار یا استاندار نبود، بودجه کالنی نیز 
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به او تعلق نگرفته بود، اما در واقع او بر اساس مشكالتی که وجود داشت، 
در حد وسع و توان خود اقدام می  کرد. برای نمونه، با توجه به اشتغال 
در سپاه و سابقه  ای که در جهاد و جانبازی داشت، با مشكالت این قشر 
از افراد جامعه بیشتر آشنا بود و تصمیم گرفت مسائل آنها را حل کند. 
همچنین از مسائل و مشكالت مربوط به شیعه و سنی در استان مطلع بود 
و حفظ و استحكام و وحدت را الزم می  دید. از این رو سعی می کرد به 
صورت مردم  نهاد و نه متكی به دولت و بودجه دولتی به این کارها بپردازد؛ 
گرچه برخی اقدامات وی در زمینه شهدا سبب اعتراض شده بود که این 
وظیفه به بنیاد شهید مربوط است؛ اما وقتی بنیاد شهید به وظایف خود 
عمل نمی  نمود تكلیف چه بود. من شاهد برخی اعتراضات حاج حبیب 
در کم توجهی به خانواده جانبازان و شهدا بودم و او بابت این قضیه به 

شدت رنج می کشید. 
این اواخر حتی بودجه  ای که بابت کمک خرید دارو به جانبازان از جمله 
خود او می  شد، قطع شده بود. اما او برای خودش هیچ کاری نمی  کرد. حتی 
قضایای مربوط به جانبازیش را به درستی پیگیر نشده بود و با کمال حیرت 
با آن که در اسناد سپاه پاسداران جانبازی وی 77 درصد ثبت شده بود، اما 
در بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیر آن نشد که درصد جانبازی وی اصالح 

یابد و همه حیران بودند که چرا وی پیگیر این کار نشده است.
حاج حبیب اهداف فرهنگی را دنبال می  کرد؛ ساختن مسجد و حسینیه، 
فعالیت در بنیاد مهدویت و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر، رسیدگی 
به خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ... همه کارهای فرهنگی 
هستند که وی از عهده انجام آنها بر می  آمد. او خود را منحصر در انجام 
این امور کرد و هیچ گاه وارد مباحث سیاسی و اقتصادی نشد. می  دانست 
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تخصص او در این زمینه است و بهتر می  تواند دیگران را نیز به این سو سوق 
دهد. او هیچ گاه کار انتخاباتی نكرد و وارد عرصه انتخابات نشد. و چقدر 
ناراحت بود از کارهای خالف اخالق و خالف دینی که در زمان انتخابات 
رخ می  داد و متحیر بود که چگونه کسانی که با بی اخالقی قصد جلب آرای 
مردم را دارند، می  خواهند به صحنه مدیریت جامعه وارد شوند و امور جامعه 

را سامان دهند. آیا اخالق می  تواند از دل بی اخالقی بیرون آید؟
هیچ گاه وارد پروژه  های اقتصادی نشد و نخواست برای افزایش تمكن 
مالی خود از این فرصت  ها استفاده کند با اینكه با توجه به مقام و سابقه 
حاجی این امر برای او به راحتی میسر می  شد. نه تنها خود وی وارد این 
عرصه نمی شد بلكه فرزندانش را نیز از ورود به این عرصه باز می  داشت. 
یكی از فرزندانش تعریف می  کرد که بعد از طرح پیشنهاد گرفتن امتیاز 
یک نانوایی، حاجی چقدر عصبانی و ناراحت شده و او را به شدت از 
اتومبیل  فرزندش  اینكه  با شنیدن  داشته است و حتی  برحذر  کار  این 
مدل باال اگرچه دست دوم خریده است به شدت ناراحت شده و از وی 
خواسته است فوراً ماشینش را تعویض نماید و در طی این مدت نیز هیچ 

گاه حاجی سوار آن ماشین نشد.
این نمونه  ها نشان می  دهد وارد نشدن حاجی در عرصه اقتصاد به خاطر 
او  است.  نشده  وارد  عرصه  این  به  تعمداً  وی  بلكه  نبوده  وی  ناتوانی 
می  خواست برای رضای خدا کار کند و پرداختن به این امور توجه او را از 

رسیدن به اهداف اصلی باز می  داشت.

کار جمعی نیازمند استفاده از همه ظرفیت  ها و توانمندی  ها
معموالً هر گاه قصد انجام کاری را با کمک دیگران داریم، در ذهنمان سراغ 
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افرادی می  گردیم که باهوش  تر، فعال  تر، زرنگ  تر و قابل اعتمادتر از دیگران 
باشند؛ یعنی افراد خاص و شناخته شده. این کار هیچ عیبی ندارد اما ناقص 
است. در کار جمعی نباید فقط به دنبال اتمام آن کار باشیم تا زودتر کاری 
را به پایان برسانیم. انسان در ضمن انجام کار با نقاط ضعف و قوت خود 
بیشتر آشنا می  شود و پی می  برد در چه زمینه  هایی استعداد و توان بیشتری 
دارد. در حین این امر متوجه می  شود اطرافیان او در چه جاهایی از او بهتر 
یا ضعیف  ترند و سعی می  کند در همان زمینه  ها از آنها بهره ببرد و همچنین 
سعی می  کند نقاط ضعف خود را ارتقا بدهد. به این ترتیب کار جمعی، 
عرصه اصالح و بهره  وری و شناخت نقاط ضعف و قوت است. تا زمانی که 

وارد کار نشویم نمی  توانیم خودمان را بشناسیم.
حاج حبیب در انجام یک کار از همه دعوت می  کرد؛ حتی کسانی که تا 
حاال با او کار نكرده بودند. فرصت را از دست نمی  داد؛ وقتی فكری در سر 
داشت در اولین فرصت همه را دور هم جمع می  کرد و مطلب را با آنها در 
میان می  گذاشت و تقسیم کار می  کرد. این امر سبب ارتباط دوستانه و عاطفی 
حاجی با دیگران شده بود و شاید هم خود معلول ارتباط گسترده و صله 

رحم حاجی با دیگران بود.
حاجی خیلی مقید به صله رحم بود و تا جایی که در توان داشت این کار را 
می  کرد. این امر حاجی را بیشتر در جریان امور افراد و توان آنها برای شرکت 
در کارهای جمعی قرار می  داد. او سعی می  کرد تا جایی که امكان دارد مشكل 
افراد را از طریق وارد کردن آنها در یک کار حل کند تا اینكه به آنها کمک 

مالی برساند. گرچه کمک مالی او به افراد نیز زیاد بود.
دعوت حاجی از همه افراد برای انجام کارها، عالوه بر فوایدی که در باال 
ذکر کردم باعث شده بود کسی نتواند بی   جهت جلو او از خود تعریف کند؛ 
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زیرا با اولین اظهار فضل، حاجی از او دعوت به کار می  کرد و او باید فضل 
خود را نشان می  داد.

کار جمعی نیازمند پیگیری است
یكی از بزرگ  ترین آفات کار جمعی در کشور ما پیگیری نكردن آنها است. 
یک کار با تبلیغات و هیاهوی بسیار آغاز می  شود، مدتی همه را مشغول خود 
می  کند اما پس از مدتی به سردی و رکود می  گراید. حتی بسیاری از موارد به 
سرانجام خود نمی  رسد. عجله برای شروع کار زیاد است اما استقامت برای 
تداوم آن کم است. خیلی زودتر ازحد انتظار، دلسردی و یأس جای خود 
را به امید و پایداری می  دهد. یكی از راه حل  های مهم در این مواقع، وجود 
هماهنگ کننده و مدیری توانمند است که کار را تا به آخر پیگیری کند. اگر 
مدیر دلسرد شود و کار را استمرار نبخشد، انتظاری از دیگران نیز نیست. 
روحیه هماهنگ کنندگی حاجی سبب شده بود تا کارهایی که آغاز می  کرد 
تا پایان به خوبی و سرعت پیش بروند. مرتب تماس می  گرفت و پی جوی 
کار بود. اگر کسی قول می داد که این بخش کار را تا دو روز دیگر تحویل 
می  دهم، حاج حبیب دو روز بعد با او تماس می  گرفت و خواستار فهمیدن 

نتیجه کار می  شد.
من کار نیمه تمامی از حاج حبیب سراغ ندارم. حاج حبیب در انجام کارها 
تعلل نمی  کرد و کارها را به تأخیر نمی  انداخت. اگر از پس انجام کاری بر 
می  آمد همان لحظه یا در اولین فرصت ممكن انجام می  داد. از اینكه می  شنید 
کاری با وجود ضرورت زیاد بر زمین مانده است متعجب و حیران می  شد 
که چرا تا کنون اقدامی نشده است و خیلی زود دست به کار می  شد. حتی 
با توجه به ضرورت کار از خواب و استراحت خود نیز می  گذشت. او 
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مصداق فردی بود که کار امروز را به فردا نمی  سپرد و تجلی واقعی »فاستبقوا 
الخیرات« بود. اگر همه ما مانند حاج حبیب کار امروز را به فردا نمی سپردیم 
و در انجام کارهای خیر از همدیگر سبقت می  جستیم بسیاری از مشكالت 

امروز در جامعه وجود نداشت.
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در مسائل کاری با کسی تعارف نداشت

به قلم: رضا سرگزی
معاون اجرایی هیئت امنای گلزار شهدای
حضرت رسول اکرم )ص( شهر ادیمی

حدیث
در سال 69-68 که مسئول واحد بسیج شهرستان زابل حاج آقا بودند و من 
هم مشغول خدمت در حوزه شهید باهنر بودم، حاجی ضمن سرکشی از 
پاسداران و پرسنل وظیفه جلسه گذاشتند و به افراد حاضر در جلسه گفتند 
که هر کس یک حدیث از احادیث داخل مجموعه را از حفظ بخواند هدیه 
به او تعلق می  گیرد. بنده در آن زمان حدیثی را از حفظ خواندم. حاجی که 

دید صحیح است هدیه را توسط دوستان برایم فرستاد.

قرآن
در ماه مبارک رمضان برای یكی از اقوام مشكلی در زاهدان پیش آمد. من 
شبی با اعضای خانواده رفتم منزل حاج آقا. بعد از نماز مغرب و عشا حاجی 
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گفتند: فالنی، جلسه قرآن می  آیی که با هم شرکت کنیم؟ گفتم باشد حاج 
آقا، چه بهتر از این. جلسه قرآن آخرین شبش هم بود و قرآن ختم می  شد 
و در پایان به افراد هدیه می  دانند. حاجی هدیه خودش را که کتاب تحف 

العقول بود به من داد.

نماز
حاج آقا اهمیت زیادی به نماز و نماز اول وقت می دادند. اگر برای سرکشی 
به رده  ها می  رفت وقت نماز که می  شد سریعاً نماز را به فرمانده حوزه و اعضا 
گوشزد می  کرد. یک بار بعد از این که وضو گرفتیم و برای نماز آماده شدیم 
گفت: فرمانده حوزه پیش نماز باشد. با اسرار زیاد خود حاج آقا را راضی 
کردیم و نماز را به جماعت خوانیدیم. به فرش نمازخانه و نظافت آن نیز 

توجه ویژه داشت.

مسائل کاری
یادم هست حاجی در بعضی از جلسات می  گفت یک فرمانده یا مسئول 
اگر شب که در خانه است برای روز و فردایش و هفته کاری خودش 
برنامه  ریزی نداشته باشد این فرد و شخص دچار مشكل می  گردد. البته چنین 
مواقعی هم پیش می  آمد اما سریعاً با حاجی مشورت می  کردیم و راهكار 

می  گرفتیم و مأموریت سپاه و بسیج را انجام می  دادیم.
با توجه به اینكه بنده با حاج آقا رفت و آمد خانوادگی داشتم و خالصه مثل 
دو برادر خیلی صمیمی بودیم، اما حاجی در مسائل کاری هیچ گونه قصوری 
را نمی  پذیرفت. یادم هست فرمانده حوزه بنجار که بودم یک روز عصر 
حاجی گفتند با خانواده آماده باشی که برویم دیدار خانوداه شهید صادقی 
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و منزل حاج آقا بینش در روستای ارباب. به اتفاق با اعضای خانواده از 
خانواده معظم شهدا سرکشی کردند. در برگشت گفت جلوی بسیج ماشین 
را نگهدار. من و حاج آقا پیاده شدیم. در دژبانی باز بود و سالح روی سكوی 
پرچم گذاشته شده بود و از نگهبان خبری نبود. حاج آقا سالح را برداشت 
و روی دوش خود گذاشت و گفت آقای سرگزی این چیه؟ چرا باید این 
طور باشه؟ جواب بده. من هم توضیحی نداشتم. حاج آقا گفتند تنبیه شما 
این است که اینجا باشید و موضوع را رسیدگی کنید و به من اطالع دهید. با 

صالبت برخورد می  کرد و در مسائل کاری با کسی تعارف نداشت.

گذشت و صبر
جلسه اعضای شورای ناحیه پیش بینی شده بود و قرار بود حاجی ساعت 
6 الی 7 شب به جلسه بیاید که اطالع دادند حاج آقا جلسه شورای اداری 
رفته  اند و پیام داده است که اعضا باشند تا بیایم و جلسه را برگزار کنیم. 
جلسه شورای اداری طوالنی شده بود و چند نفر از ما تصمیم گرفتند جلسه 
را ترک و به منزل برگردند. واقعاً دیر شده بود. بعد از گفتگو با دوستان 
آقا آمد و می  بیند کسی نیست.  تعداد زیادی رفتند. پشت سرمان حاج 
تصمیم می  گیرد دوباره همان شب ساعت 11 جلسه را برگزار کند. آن 
شب باران شدیدی هم می  آمد. من و آقای حبیب حیدری داخل یک کوچه 
مستأجر بودیم. تا در منزل رسیدیم ماشن حاج آقا که یک پیكان سواری 
بود ایستاد و گفت: حاج آقا دنبال شما فرستاده است. خالصه در دژبانی که 
رسیدیم، شوخی  ام با حیدری گل کرد و با صدای بلند می  خندیدیم. حاج 
آقا از پشت دژبانی متوجه می  شود و از سپاه بیرون می  رود و آن شب جلسه 
برگزار نشد. حاجی صبح زود روز بعد احضارمان کرد. تک تک وارد اتاق 
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کار ایشان شدیم. از هر کس سئوال می  کردند. نوبت من که رسید گفت: 
آقا رضا، شما چرا رفتی؟ اصل مطلب را بیان کردم؛ حاجی خندید و چیزی 
نگفت. من از او سئوال کردم حاجی چرا ما دوباره آمدیم و جلسه برگزار 
نشد و غیب شدید؟ گفت این قدر بلند بلند می  خندیدید که گفتم بهتر 
است با شما رو به رو نشوم و صالح دانستم بروم. این گذشت و صبوری 

حاج آقا بود.

تفریح و ورزش
یک بار با اعضای خانوداه در روز تعطیلی برنامه  ریزی کرده بود و به ما هم 
گفت با اعضای خانواده بیایید امروز با هم چاه نیمه برویم. تمامی امكانات 
را خانواده محترم حاج آقا آماده کرده بودند. بعد از تفریح و گردش و صرف 

نهار از راه زهک به جزینک برگشتیم.
پرسنل که صبح  ها ورزش می  کردند به همه جا سر می  زدند چند وقتی را ما 
در مجموعه سپاه صبح والیبال بازی می  کردیم. حاج آقا با لباس، آخر تیم 
مقابل می  ایستاد. من هم که به عنوان سرویس زن تیم مقابل بودم دو تا توپ 
به طرف حاجی زدم. بعداً حاجی با همان لبخند همیشگی  اش گفت: آقا رضا، 

می  خواستی با توپ من را بزنی!
در مجموعه آستان مقدس گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( ادیمی 
از ورزش حمایت زیادی انجام داد. ایشان با رایزنی  های مختلف، امكانات 
ورزشی و بدن سازی خوبی آورد و نصب کرد که در شهرستان وجود ندارد 
و برای همه قابل استفاده است. همچنین به حمایت از تیم فوتسال تحت 
پوشش گلزار شهدا پرداخت تا جایی که در لیگ دسته یک استان هم حضور 

یافته و مسابقه می  دادند.
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گردهمایی رزمندگان
سردار عزیز در سمت رئیس هیات امنای گلزار شهدای حضرت رسول 
اکرم)ص( خیلی اسرار داشت گردهمایی رزمندگان پشت آب برگزار گردد 
که آن را توسط مدیریت  های زیر مجموعه گلزار پیگیری کردیم. لیست 
رزمندگان را به همراه آدرس و تلفن گرفتیم. بعد هم با فرماندهان پایگاه  های 
مقاومت و دهیاران جلسه برگزار کردیم تا از رزمندگان دعوت کنند و در 
گردهمایی حاضر شوند. این گردهمایی در سال 1390 با حضور خوب 
و عالی رزمندگان این منطقه در حسینیه گلزار شهدا برگزار شد. یكی از 
رزمندگان خاطرات زمان جنگ را تعریف می  کرد. حاج آقا هم آخرین 
سخنران بود. ایشان در آن جلسه گفتند همه رزمندگان با خانواده  هایشان 
به مشهد الرضا بروند. هیئت امنای گلزار تمامی امكانات را برایشان فراهم 
می  نماید. خالصه در آن سال 20 خانواده از رزمندگان با تدبیر سردار به 

مشهد الرضا رفتند.

تجلیل از خانواده محترم شهدا
به منظور تجلیل از شهدا سردار در رأس مجموعه گلزار شهدا کار را پیگیری 
می  کردند و می  گفتند فالنی، از تمامی اعضای خانواده محترم شهدای بخش 
دعوت کنید. مراسم با شكوه پیش بینی شود و به صورت دو مراسم جداگانه 
یک مراسم مخصوص همسران و مادران شهدا و یكی هم برای فرزندان 
دختر شهدا برگزار شود. در آن جلسه به تمام همسران و فرزندان دختر 
حاضر در گردهمایی هدایایی نفیسی از سوی سردار اهدا گردید. نكته 
مهم اینجا بود که ایشان گفتند که برای خانواده ما چیزی در نظر نگیرید و 
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دیگران در اولویت باشند. در مراسم دیگری هم پدران و فرزندان پسر شهدا 
مورد تشویق قرار گرفتند. که این موضوع اهمیت و توجه سردار به شهدا و 

ایثارگران و رزمندگان بود.

آخرین کارها
آخرین کارهای خیر و نیكی که رئیس هیات امنا پیگیری می  کرد و انجام می  داد:
یادواره ساالنه شهدای ادیمی که در پنج شنبه پایانی هر سال برگزار می  شود.
آخرین جلسه هیأت امنای گلزار شهدا در تاریخ 91/3/5 جهت برنامه  ریزی 

برنامه  های آینده برگزار شد.
ساخت و ساز و تكمیل منزل جهت سرایداری در گلزار شهدا که در چهلم 

شهادت سردار افتتاح و به بهره برداری رسید.
شرکت در جلسه محفل انس با قرآن که در ماه مبارک رمضان برگزار شد.

یادواره شهدای کورین و شهید پزدان پور و افطاری ماه رمضان در روز 21 
ماه مبارک رمضان در تابستان 1391.

در زمان این مراسم من در گلستان بودم و باز هم حاجی امورات را از 
طریق من پیگیری می  کرد و هماهنگی  ها تلفنی انجام می  شد. تا شب قبل 
که مدیریت فرهنگی زنگ زد و گفت: حاجی مسابقات قرآن در سه رشته 

برگزار شده بین خواهران و برادران جوایز را چه کار کنیم.
من همان موقع شب با سردار تماس گرفتم و مطلب را عرض کردم. حاجی 
گفت چرا االن. گفتم دوستان االن اطالع داده  اند. حاج آقا گفت چه هدیه  ای 
مناسب است که به افراد بدهیم که ارزش هم داشته باشد.گفتم حاج آقا وقت 
تنگ است. قرآن بهترین هدیه است حاجی هم پذیرفت و از قاریان با قرآن 

تقدیر و تشكر کردند.
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آخرین کار خداپسدانه سردار این بود که ما و حاج آقای یزدان پور مامور 
شدیم به منزل تک تک خانواده شهدا برویم و افراد باسواد پدران و مادران 
همسران و فرزندان که مستقل هستند برایشان فرم اشتراک نشریه امان را به 
مدت دو سال تكمیل کنیم که این کار بیش از یک هفته به طول انجامید. االن 
قریب 150 نفر عضو نشریه امان هستند. به هر حال حاجی از هیچ کاری 

برای خانواده شهدا دریغ نمی  کرد.

آخرین تماس 
بنده حقیر که کارهای اجرایی گلزار شهدا حضرت رسول اکرم )ص( و 
هیئت مذهبی را بر عهده داشته و دارم بیشتر مواقع با حاجی در تماس بودم 
و در کارها مشاوره می  گرفتم و با نظر ایشان کارها را در همه ابعاد از امكانات 
گرفته، ساخت و ساز، خرید و پرداخت هزینه کارکردها و وسایل مورد نیاز 

پیگیری می  کردم.
دو روز جلوتر از آنكه حاجی به تهران برود پاسی از شب گذشت بود. تقریبًا 
هر وقت می  خواستم با ایشان تماس بگیرم ساعت 10 شب به بعد زنگ 
می  زدم و ایشان هم گوشی را جواب می  داد. آن شب هم زنگ زدم. پس از 
احوال پرسی گفت چطوری برادرم و چه خبر. همیشه کالم او و سخنش 
برادر بود. ما هم جواب حاجی را دادیم و مطالبی پیرامون گلزار شهدا بود 
منتقل کردیم تا رسیدیم به بلندگوهای بزرگی که دو سال قبل خریداری شده 
بود و پایان سال گذشته تیوتر آنها سوخته  بود. به حاجی گفتم چه کار کنیم 
که محرم هم دارد می  رسد. حاجی گفت چند روز تا محرم مانده است؟ 
تقریبا روز 20 و 21 مهرماه بود. گفتم کمتر از یک ماه. حاجی سه بار گفت: 

آخ آخ آخ.
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گفت سریع قطعات مورد تعمیر را باز کنید و مشخصات دقیق را به من 
بدهید با آدرس کامل تهران می  روم خودم بگیرم و شخصاً بیاورم که خیلی 
هم دیر شده است. تأکید زیادی کرد من هم همان شب سه مرتبه در جواب 
حاجی گفتم چشم چشم چشم. بعد هم از همدیگر خداحافظی کردیم. این 

آخرین تماس و آخرین وداع ما شد.
روحش شاد.
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تظاهر در رفتارش دیده نمی شد 

به قلم: ابراهیم فضائلی
از دوستان شهید

انسان  زمانی که به فكر فرو می رود و ایام گذشته را مرور می کند، احساس 
می کند گذر زمان برای بعضی آمیخته با خوبی ها و به دور ماندن از درد های 
دیگران بوده و برای برخی هر لحظه اش همراه با پند و عبرت گرفتن و 
در نتیجه استفاده مناسب از فرصت های طالیی عمر در جهت خدمت به 
خلق خدا بوده است. گروه دوم تمام خوشی خود را در رضایت خداوند 
و خدمت به بندگان او و تمام ناخوشی ها و نا مالیمت ها و سختی ها را در 

نا فرمانی خدا و بی توجهی به خلق او می دانند. 
شهدای دفاع مقدس، شهید چمران، شهید حسینی طباطبائی، شهید میر 
حسینی و سردار شهید لک زایی از انسان های وارسته ای بودند که در پناه 
لطف و عنایت خداوند، تمام وجود خود را وقف کسب رضایت خداوند 
و خدمت به بندگان او نمودند. برای کشور و استان، خصوصاً سیستان و 
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منطقه محروم پشت آب وجود چنین انسان با تقوا و خستگی نا پذیر، مطیع و 
مدافع والیت، حامی محرومان، با درایت، مدیر و مدبر همچون سردار شهید 

لک زایی از افتخارات است.
برای بنده حقیر هر روز و هر لحظه فقدان ایشان محسوس است، انگار دیگر 
یاور و پشتیبانی برای منطقه وجود ندارد. هر روز که به محل کار می روم 

احساس می کنم دیگر آن پشتیبان و طرف مشورت امین حضور ندارد.
سردار شهید که حقیقتاً حبیب دلها است به همه مشكالت توجه داشت؛ 
مشكالت مردم، جوانان، فضاهای آموزشی، مشكالت اجتماعی، فردی و 
... دوست داشت به نوعی در حل مشكالت، به دور از جنجال و هیاهو و 
فقط برای رضای خدا پیش قدم باشد. شخصاً این امور را تا حصول نتیجه 
پیگیری می کرد. در حل مشكالت منطقه فقط دستور نمی داد بلكه شخصًا 
هم به صورت تلفنی و حضوری چه به صورت حضور در منزل یا مكانی 
خاص نظر می خواست، مثاًل نمی گفت این کار را انجام بدهید بلكه می فرمود 
نظر شما درباره این جلسه یا برنامه یا طرح چیست و بعد از دریافت نتیجه 
براساس اصل مشورت، خود مانند سایرین بلكه بیشتر از سایرین موضوع 

تصویب شده را پیگیری می کرد و از هیچ کمكی دریغ نمی کرد.
در برخورد ها و رفتار و کردار ایشان کاماًل معلوم بود که اهل تواضع و 
فروتنی و نظم هستند. تظاهر اصاًل در رفتار ایشان دیده نمی شد. هر چند 
ضایعه فقدان ایشان دردی بزرگ و اندوهی بی پایان است از خداوند بزرگ 
می خواهیم به برکت روح بلندشان بهتر از آنچه ایشان برای منطقه و مردم 

می خواست بر آورده سازد.
والسالم
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او  یزی را می دید که ما نمی دیدیم

به قلم: حسن معزی
رئیس آموزش و پرورش شهرستان زابل
و رئیس بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود شهرستان زابل

نگران نباشید، چیزی نیست!
آه ای حبیب دل! به هوای توست که قلم بر کاغذ می لرزد و به عشق توست 
که کلمات تا بر ذهن می آیند، برمی گردند، چون نمی خواهم کلمات را 
جانشین تو کنم. امشب یاد سفری افتادم که در سال 1386 به اتفاق جهت 
سرکشی از عملكرد حوزه های بسیج دانش آموزی به میرجاوه رفتیم یاد 

جمله دل نشینت افتادم و حسرت خوردم.
آن روزها من به عنوان معاون آموزش و پرورش عمومی اداره کل به همراه شهید 
و فرمانده وقت ناحیه زاهدان سرهنگ نوروزپور با خودروی سپاه به میرجاوه 
می رفتیم. راننده و سرهنگ نوروزپور جلو و من و شهید عقب. حدود سه 
کیلومتر مانده به میرجاوه و در حالی که سرعت خودرو باالی صد کیلومتر بود 
الستیک چرخ عقب سمت شاگرد ترکید. دقیقاً ساعت هفت و نیم صبح بود.
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راننده با زحمت خودرو را در شانه سمت راست جاده بر روی تپه شن 
متوقف کرد. از ماشین پیاده شدیم. سردار گفت قسمت نبود چهار شهید 
تقدیم نظام بشود و با لبخند به دوستان گفت نگران نباشید، چیزی نیست.
سریع جابجا شدیم و با خودروی دیگری به میرجاوه رفتیم. از سپاه آنجا 
برای راننده کمک فرستادند. صبحانه در آموزش و پرورش بودیم. انگار هیچ 
اتفاقی نیفتاده، هیچ کالمی بر زبان نیاورد، بازدید را از ستاد اجرایی بسیج 
دانش آموزی شروع کردیم و بعد به چند دبیرستان رفتیم و از نزدیک فعالیت 
مدارس در زمینه بسیج را ارزیابی و ایشان توصیه های الزم را ارائه نمود. 
حبیب من! تو که به آرزویت رسیدی! دعا کن تا ما هم عاقبت به خیر شویم. 

معنای واقعی وسع
از بهمن ماه 1389 توفیق حاصل شد با راه اندازی دفتر بنیاد فرهنگی حضرت 
مهدی موعود عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، در شهرستان زابل، ارتباط ما 
با سردار شهید بیشتر و نزدیكتر شود. هر هفته معموالً یک تماس را حدود 
ساعت ده تا یازده شب داشتیم. اصوالً تماس گیرنده ایشان بودند که پیگیر 
فعالیت برنامه های فرهنگی بنیاد می شدند و گزارش گیری می کردند و هر دو 

هفته یک بار عصر پنج شنبه در دفتر بنیاد جلسه حضوری داشتیم. 
یک شب با تعدادی از دوستان عضو با شهید جلسه داشتیم پس از گزارش 
عملكردمان گفتم تمام »وسع« ما همین است، می دانم که شما از پیشرفت کار 

راضی نیستید ولی چشم باز هم تمام تالشمان را می کنیم.
با لبخندی زیبا صحبت را شروع کرد و گفت  حد وسع شما بیشتر است. 
وسع یعنی چه؟ فرض کنید مقابل درب حیاط شما تخت سنگ بزرگی 
را گذاشته اند و آخر شب است و برای ورود ماشینتان به منزل باید سنگ 
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را بردارید، حاال وسع شما معلوم می شود، هم بچه های اهل خانه را صدا 
می زنید و به کار می گیرید، هم همسایه ها را تا سنگ را بردارید و راه را 
باز کنید و ماشینتان را به داخل حیاط ببرید این معنای واقعی وسع است، 
نمی شود بگویید ماشینم را داخل کوچه می گذارم و سنگ را برنمی دارم. 
صورت مسئله را نمی شود پاک کرد؛ پس ببین برادر! در کارهای فرهنگی از 

همه وسع مجموعه باید استفاده شود.
این سخن سردار همیشه در ذهن ما حک شد و در خیلی از مباحث برای 
همكاران و پرسنل بازگو کردم و انگیزه و امید به کار را در ما تقویت نمود. 

روحش شاد.

او چیزی را می دید که ما نمی دیدیم
ساعت ده شب بود. به من زنگ زد و گفت فردا من زابل هستم، جلسه ای 
با تعدادی از دوستان و از جمله اعضای شورای اجرایی بنیاد مهدویت 
پیش بینی کنید، من هم خدمتتان هستم. برای ساعت پنج و نیم عصر روز 
بعد، برنامه ریزی شد. سردار طبق معمول با همكاران خوش و بش کرد و 
گفت اصل مطلب را بگویم که وقت هدر نرود، تصمیم دارم یک کتاب در 
خصوص آقا امام زمان را که برگرفته از کتب معروف اهل سنت و به نام 
مهدویت در صحاح سته است، توزیع کنیم و مسابقه کتابخوانی برگزار کنیم. 
سپس توضیحاتی پیرامون کتاب داد، ما هم اعالم آمادگی کردیم و گفتیم 

هزار جلد را ما قبول می کنیم.
لبخند ملیحی بر لبان سردار نقش بست و گفت من برای شما بیست هزار 
جلد در نظر گرفته ام؛ ده هزار جلد برای شهرستان زابل و ده هزار جلد هم 
برای شهرستان زهک و هیرمند. ما شوکه شدیم، گفتیم امكان ندارد که با 
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قیمت دوهزار تومان بتوانیم این حجم کتاب را به فروش برسانیم. ایشان 
راهكار داد و گفت از توان بخشداری ها، دهیاری ها، فرمانداری، ادارات، 
مدارس و ... استفاده کنید. باالخره با راهكار ایشان پذیرفتیم و کتاب ها را 

آوردیم و توزیع آغاز شد.
در آخرین جلسه که قبل از مهرماه 1391 برگزار شد سردار با ابراز خرسندی 
و شادمانی گفتند دیدی که کار شدنی است. نباید هراس داشته باشید و 
اعالم کرد که در استان صدوده هزار جلد از آن کتاب توزیع شده است در 
حالی که وقتی من جرقه کار را زدم خیلی ها مخالفت می کردند و می گفتند 

شدنی نیست.
خدا را شكر که آن کتاب در سطح استان توزیع شد. واقعاً که دور اندیشی 
و همت بلند سردار در فكر کوچک ما نمی گنجد. او جایی را می دید که ما 

تصورش را نداشتیم. خدایش رحمت کند و روحش شاد.

انتظار تشکر از کسی نداشته باشید
در یكی از جلسات دفتر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف شهرستان زابل، امورات کاری برای میزان عملكرد و همراهی 
دستگاههای اجرایی و فرهنگی شهر با امور کاری مرتبط با مهدویت تجزیه و 
تحلیل شد. بعد سردار طبق معمول با تقدیر و تشكر از دوستان به توفیق الهی 
کار اشاره کرد و گفت خدمت در حوزه فرهنگ سازی و آماده سازی زمینه 
ظهور آقا و افزایش بصیرت مردم و جلوگیری از انحرافات فكری دوران 
غیبت و افزایش دانش عمومی در خصوص وظایف منتظران، توفیق الهی 
است که نصیب شما شده و خیلی از مسئولین دیگر از آن محروم هستند لذا 
هر چه همت کنید برای شما ذخیره آخرت است، در بعد دنیوی هم از هیچ 
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کس انتظار نداشته باشید که از شما تشكر کند یا عمل کرد شما را بازگو کند؛ 
چرا که بعضاً نه تنها همكاری ندارند که ممكن است مانع کار هم بشوند و 
شما را از انجام فعالیت دلسرد هم بكنند؛ لذا به خدا توکل کنید و شكر گزار 
خدا باشید که این توفیق را یافته اید که در راهی حرکت کنید که مسؤولیت 
شرعی دارید. کار فرهنگی را با حساسیت، دقت و ظرافت انجام بدهید و 
هم کار فكری و مشورتی بكنید. مطمئن باشید بستر کار فراهم شده و آقا 
خودشان عنایت می کنند فعالیت ها به طرز مطلوب پیش برود لذا از هیچ کس 

انتظار تقدیر و تشكر نداشته باشید.     
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من از شكاف واژه ها به قلب پر مهر تو  ریز می زنم

به قلم: میثم لک زایی
فرزند شهید

کدام درد در سینه تو آرام گرفته بود که طنین صدای تو را آن گونه دلنشین 
کرده بود؟

کدام خاطرات، کدام روز ها؟
کدام قانون طبیعت پدری را اینچنین وامدار پسر می داند؟

و تو در هر لحظه
در هر کلمه و واژه
و در همه آوا هایت

خود را مدیون شهدا می دانی ...
من از شكاف واژه ها

به قلب پر مهر تو گریز می زنم
هر چند که واژه ها الیق آفتابی کردن گنجینه مهربانی تو نیستند.
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مهربانی تو حكایتی است از سال هایی که دست های استوار و محكم مردی، 
زندگی را می آراست

و فرزندانی که صدای خانه بودند
و اکنون

جای یكی از آن ها چه خالی است.
مهربانی تو قصه سنگینی است برای اوراق دفتر

و ماجرای دور از وصفی است برای گوش های امروز
گوش هایی که بیش از همه مایلند الالیی گوش دهند و به خواب روند تا 
اینكه ذره ای، لحظه ای، با نگاه تو و خاطرات فرزند شهیدت، بیدار شوند!

گوش هایی که زندگی تو را تنها در قصه ها شنیده اند و چقدر دور دست 
است برایشان پدری که به مرگ فرزندش ببالد ...

یاد تو
پدر! 

درختی است با ریشه های قوی
و شهید تو

پدر!
و شهادت تو

میوه ای است که عطرش خانه تو و یک وطن را سرمست کرده است.
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دل از حب دنیای دون سرد بود

رضا گل محمودی

بود مرد  یک  و  بود  خدا  بود  حبیب  فرد  دگر  رزمندگان  ز 
نبرد حین  داشت  جان  پروای  بود نه  آورد  شیر  گه  آورد  به 
است رفت  همواره  راست  بودره  درد  بی  دنیای  دلبند  نه 
دل از حب دنیای دون سرد بودچو چشمش خریدار شد ذات حق
شد ختم  او  بر  شهادت  و  که او خود شهیدانه پرورد بود جهاد 
خویش نظامی  نظم  به  به فرهنگ و دانش هم آورد بودمنظم 
گریز تكبر  و  نمای  بودتواضع  زرد  رخش  فقیران  رنج  ز 
روزگار اشتر  مالک  بودهمو  کرد  چنین  رهبر  فدایی 
مهدوی خدمت  بسته  بودکمر  پیگرد  کار؛  این  مصرانه 
)ع( علی  نزد  به  و  جنان  ورا خواند کز دیگران فرد بودخدایش 
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معراج سعادت

ابراهیم شایان

که جای پای سرداری دلیر استدلم بر خاک خون رنگی اسیر است
کشور قدرتمند  سردار  که در لشكر امیری کم نظیر استهمان 
جبهه سردار  و  ملت  استامید  فقیر  عبدی  خدا  درگاه  به 
که مردی مخلص و روشن ضمیر است ز اخالص و صفای نیتش بود
از آن قلبی که چون بحر کبیر استتواضع نزد او شرمنده می شد
استحبیب ما اگر محبوب ملی است امیر  سیستان  مردم  برای 
استکالس درس لک زائی به جبهه دلپذیر  خاطراتی  بهار   
استان در  افتخاراتش  از  استیكی  مدیر  را  مهدویت  نهاد 
برادر همچو  همرهان  به هنگام تک و پاتک چو شیر استکنار 
او قامت  قد  استتمام  تیر  میدان  از  ترکش  نشان 
استاگر یک چشم خود اهدا به دین کرد منیر  نور  دگر  چشم  ولی 
استبه معراج سعادت کرده هجرت کثیر  خیر  او  آثار  ولی 
سیستان سردار  مولد  استادیمی  بصیر  شهیدان  از  معطر 
شایان ابراهیم  که  سردار  استببین  حقیر  ثناگوئی  را  شهیدان 
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سردار نور

عبدالرضا نوری

آنكه با پای نسیم از بر کاشانه گذشت
مهربان آمد و از عرصه صمیمانه گذشت

با تن زخمی الله، دل او پیوند داشت
آنكه با خنده سبز رو سوی گلخانه گذشت

او حبیب دل این دشت و بیابان ها بود
عشق را زمزمه کرد و آخر از خانه گذشت

در دلش نیلی سرشار صداقت جوشید
بین که لک زایی از این خانه ویرانه گذشت

پشت این پرده اشكم وسعت خاطره ها است
از تن زخمی او که روی صد شانه گذشت

ای حبیب، ای گنج دوران جهاد
ذکر تو بر لب هر یاور و بیگانه گذشت

از غمت سردار نور، این شعله های اشتیاق
گرد هر شمع شهید، واله چو پروانه گذشت
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اینجا ولی رهبر بود

عباسعلی صباغ زاده

دروازه های سیستان اهلل اکبر می شود
یاد رشادت های آن سردار خیبر می شود

دارالوالیه نام تو، حب علی بر بام تو
عشق علی در جام تو، عشقی که گوهر می شود
جنگ است آن سوی وطن، با دشمنی از اهرمن
فرمان پیری بت شكن، کو حلقه بر در می شود
بشكن قفس های هوس، فریاد زن بانگ جرس

جهل هوا کن در قفس، خود جنگ اکبر می شود
لبیک، هم پیر و جوان، همچون حبیب پهلوان

از سیستان قهرمان، لشكر به لشكر می شود
از زابلستان لشكری، جنگ آوران باوری

هر یک، تهمتهن پیكری، شمشیر حیدر می شود
در جنگ های تن به تن، بازوی غیرت در بدن

بر دین و بر خاک وطن، سنگر به سنگر می شود
بر خاک خوزستان قسم، بر حصر آبادان قسم
بر پرچم ایران قسم خون یار خنجر می شود
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دشمن به تنگ و االمان، از هیبت جنگ آوران
تسلیم بر رزمندگان، دستی که بر سر می شود

من خود بسیج کشورم، میهن و دین را سنگرم
خون حسین در پیكرم، خود جنگ بر تر می شود

والفجر ها آذین کنم چشمم فدای دین کنم
کام از عسل شیرین کنم، کشور منور می شود

هر جا زمین شد کربال، هر جا که مهدی شد صدا
آنجا یقین در جبهه ها، دستی مقدر می شود

صد ها چفیه با پالک صد ها بدن بر روی خاک
صد ها برادر شد هالک، این اشک خواهر می شود

گل واژه های الله گون، با سرخی شریان خون
از حد و اندازه فزون، در خون شناور می شود

آمار بیش از شش هزار، مردان مرد کارزار
قاسم صفت از این دیار، تقدیم کشور می شود

رخصت برای جنگ خون، آب وضو با رنگ خون
گلدسته های الله گون، گل ها که پرپر می شود

بلبل بخواند نغمه ها، نی روید از گلدسته ها
آوای نی در سینه ها، آوای مادر می شود

مادر بخوان شه نامه را، آن جنگ بی افسانه را
آرامش این خانه را، دل ها معطر می شود

خاک شهیدان سرمه کن، بر جای پایش سجده کن
آئین او آئینه کن، خود نقش دفتر می شود

هر دشمنی با سوء ظن، قصد تجاوز بر وطن
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از طفل تا مرد کهن، سردار دیگر می شود
شداد ها باور بود، گر نیتی در سر بود

اینجا علی رهبر بود، فرمان رهبر می شود

www.takbook.com



گفتار سوم

خاطراتی از حبیب

www.takbook.com



www.takbook.com



فيل سوو/  فتار سوو/ خااراتد از حبیب    269  

از بهترین روزهای ومرو

به روایت:
سرهنگ دوم پاسدار محمد رضا بختیاری

ساعت 12 ظهر اسفند ماه سال 1381 بود. سردار لک زایی به اینجانب فرمودند 
که سحر راننده و خود شما آماده باشید که به شهرهای استان برویم و از 
آمادگی یگان ها برای استقبال از تشریف فرمایی مقام معظم رهبری بازدید 
نماییم. سحرگاه بعد از اقامه نماز صبح به اتفاق سردار، راننده )برادر صیادی( 
و خود حقیر به سمت بلوچستان راهی شدیم. در ابتدا به شهرستان خاش 
و از آنجا به ایرنشهر و سپس به چابهار رفتیم. شب را در ایرانشهر ماندیم. 
صبح روز بعد به سمت چابهار حرکت کردیم. در چابهار قرار بود حضرت 
آقا در استادیوم شهید ریگی سخنرانی کنند. حاج آقای لک زایی از آمادگی 
یگان های مستقر در چابهار بازدید کردند. در جلساتی هم که به میمنت ورود 

معظم له به چابهار در فرمانداری و سپاه برگزار شد هم شرکت کردیم. 
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روز بعد از چابهار به مقصد زابل حرکت کردیم. حضرت آقا بعد از اقامت 
دو روزه راهی ایرانشهر شده و بعد از گذشت یک روز به زابل عزیمت 
فرمودند. ما نیز بعد از چابهار مستقیماً به زابل رفتیم. شب به زابل رسیدیدم. 
حضرت آقا نیز همان شب به زابل تشریف فرما شدند. صبح روز بعد 
ساعت هشت صبح قرار بود، مقام معظم رهبری در استادیوم بزرگ شهر 
زابل سخنرانی کنند. سیل عظیمی از مردم شهیدپرور و والیت مدار زابل در 
میادین، خیابان های شهر گرد هم آمده بودند. از همان ساعات آغازین صبح 
افراد به صورت پراکنده و گروهی با احداث چادر و پخش نقل، شربت و 

شیرینی خودشان را برای استقبال از معظم له آماده می کردند.
همان روز تقریباً ساعت شش صبح بود  که حاج آقای لک زایی به جناب 
سرهنگ مزراعی؛ جانشین وقت سپاه استان سیستان و بلوچستان گفتند تا 
آغاز سخنرانی حضرت آقا ما از ورودی آب سیستان )سد جاریكه یا ُکَهک( 
بازدید کنیم. در این هنگام سرهنگ مزراعی به سردار لک زایی گفتند ممكن 
است به سخنرانی مقام معظم رهبری نرسیم. سردار فرمودند ما سعی می کنیم 
تا ساعت هفت ونیم خودمان را به استادیوم برسانیم و سپس به اتفاق هم 

راهی سد ُکَهک شدیم. 
از همان صبح طوفان شدید همراه با گرد و غبار و سرما در سیستان حكم 
فرما بود. هنگامی که به سد رسیدیم غیر از 2 نفر نگهبان مسلح هیچ کس 
دیگری در آن حوالی نبود. چند دقیقه بعد از ورود ما به سد، صدایی از 
پشت سر به ما سالم داد؛ با توجه به وضع هوا ما متوجه ورود خودروهای 
دیگر نشده بودیم. هنگامی که به پشت سر خودمان نگاه کردیم مقام معظم 
رهبری را دیدیم با چند محافظ و چند نفر از وزرا؛ و مسئولین شهر و استان. 
عزیزی هم که به ما گفته بود »سالم علیكم« مقام معظم رهبری بود. باورمان 
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نمی شد! با دیدن این صحنه شوکه شده بودیم. سریع به سمت حضرت آقا 
رفته و بر دست مبارک ایشان بوسه زدیم و معظم له با ما احوال پرسی گرم 
و صمیمی فرمودند. مسئولین وزارت نیرو و استان در خصوص حق آب 
رودخانه هیرمند و همچنین احداث چاه نیمه ها به مقام معظم رهبری گزارش 
می دادند. معظم له در همان هوای سرد و طوفانی که همراه با گرد و غبار 
زیادی بود با سعه صدر به مطالب بیان شده گوش می دادند و راهنمایی های 
الزم را به مسئولین می فرمودند، طوری که گویا  انگار معظم له سال ها در 
استان سیستان و بلوچستان زندگی کرده اند. یک ساعتی در محضر ایشان 
بودیم، وقتی که از حضرت آقا جدا شدیم حاج آقای لک زایی رو به حاج 
آقای مزراعی کردند و گفتند چه سعادتی نصیبمان شد! حاج آقای مزراعی 
با شوق فراوان در جواب گفتند حاجی انگار به شما الهام شده بود که قرار 
است این اتفاق )دیدار با معظم له( برایمان رخ دهد. آن روز برای اینجانب 
از بهترین روزهای عمرم به شمار می آید و افتخار می کنم سعادت خدمت 
در کنار شخصی چون سردار لک زایی را داشته ام، سعادتی که دیگر نصیبم 

نخواهد شد.
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به من یاد داد که مشكالتم را خودو حل کنم

به قلم: آسیه لک زایی
فرزند سردار شهید حبیب لک زایی

مهربان ترین پدربزرگ
پدرم در محیط کار یک چهره بسیار جدی بود و در خانه مهربان ترین پدر 
دنیا. تا جایی که همكاران ایشان که من با آن ها رابطه داشتم همیشه از من 
می پرسیدند آیا پدرت لبخند هم می زند؟ من به آن ها می گفتم پدرم در خانه 

مهربان ترین پدر دنیا است.

پدر! علیرضا هم دلش برایت تنگ شده
او در خانه آن قدر با حوصله و مهربان بود که با پسر کوچک من که تازه 
هشت ماه دارد، کلی بازی می کرد. ممكن است باور نكنید اما هنوز هم وقتی 
علیرضا به عكس پدربزرگش نگاه می کند لبخند می زند و انگار با   همان زبان 
کودکانه با عكس پدر که لبخندی بر لبانش جاری است صحبت می کند. پدر! 
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علیرضا هم دلش برایت تنگ شده.

مشکل گشا
پدرم به من یاد داد تاجایی که می توانم به دیگران کمک کنم بدون اینكه 
ریا باشد و دیگران چیزی بدانند یا اینكه آبرویی از طرف ریخته شود که 
این معنی واقعی کمک کردن است. او وقتی ما جایی می رفتیم و می دانست 
که خانواده ای از نظر مالی مشكل دارند عالوه بر اینكه از هر راهی که 
می توانست به آن ها کمک می کرد وقتی که ما بیرون می رفتیم یواشكی پاکتی 
که حاوی مقداری پول بود را زیر کناره می گذاشت یا طوری که ما متوجه 
نشویم به صاحب خانه می داد که طرف شرمنده نشود. او همیشه دنبال کار 
خیر بود وقتی یک دختر ازدواج می کرد که خانواده آن ها توان مالی کمی 

داشت هر طور بود بخشی از جهیزیه را تأمین می کرد.

فقط می خواستم شما را ببینم
هیچ وقت نمی خواست ما را توی زحمت بیاندازد. یک روز جمعه زمانی که 
خانه ما در شهرستان سیب سوران بود، نزدیک ظهر دیدیم در می زنند، وقتی 
همسرم در را باز کرد پدرم را در قاب در دیدم، خیلی خیلی خوشحال شدم 
و به او گفتم چرا به من نگفته بودی تا برایتان نهار درست می کردم. ایشان 

گفت من فقط می خواستم شما را ببینم نه اینكه شما را به زحمت بیاندازم.

رضای خدا
زمانی که من مدرسه می رفتم مدرسه )راهنمایی شهید رجایی( از منزل ما 
کمی دور بود و پیاده رفتن به مدرسه در زمستان به دلیل سردی و گلی 
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بودن کوچه ها سخت بود. همیشه به پدرم می گفتم خب شما چرا به یكی 
از راننده های خودتان نمی گویی که ما را به مدرسه ببرد. ایشان به من گفت 
اجازه  به خودم  و  نمی خواهم  وقت  هیچ  ولی  می گیرم  برایت سرویس 
نمی دهم که از وسیله اداره برای کار شخصی استفاده کنم؛ چون رضای خدا 

در این نیست.

علم و دین
او همیشه می خواست که ما در بحث مسائل شرعی خیلی خوب عمل کنیم 
تا جایی که وقتی آقای حسن نكویی را به دامادی خود پذیرفت به او گفت 
ان شاء اهلل در زندگی موفق باشید و من فقط در دو چیز در زندگی شما 
دخالت می کنم: یكی درس خواندن شماست و دیگری مسائل شرعی. پدرم 
همیشه من را به درس خواندن تشویق می کرد و برای اینكه با اشتیاق بیشتری 
در این راه قدم بردارم همیشه یه جایزه خیلی خوب برایم می گذاشت آن هم 

چیزی که می دانست دوست دارم.

مستقل بودن
او به من یاد داد که همیشه مشكالتم را خودم حل کنم. هر وقت پیش او 
می رفتم، چه به شوخی یا جدی می گفتم که فالنی فالن کار را کرده و من 
خیلی ناراحت شدم، گوش می  داد و اگر حق با طرف مقابل بود که بیشتر 
اوقات بود، طرف فرد مقابل را می گرفت و من را مقصر می دانست. من یاد 
گرفتم که هیچ وقت بی خودی از کسی شكایت نكنم و گله هایم را نزد ایشان 

نبرم و خودم مشكلم را حل کنم.
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انگار از هیچ چیز خبر ندارد
همیشه به من می گفت رازدار باش و خودش نیز اینگونه بود. وقتی کسی 
می رفت و با او درد دل می کرد و تمام مشكالتش را به او می گفت عالوه بر 
اینكه با صبر و حوصله به حرفش گوش می داد اگر کسی در این مورد از او 
سؤالی می پرسید، راز کسی را برمال نمی  کرد؛ انگار از هیچ چیز خبر ندارد.

خطر! خطر! حاجی تو منطقه است
پدر همانطور که خیلی مهربان بود، خیی هم در کارش جدی بود و یک 
حساسیت خیلی شدید در مسائل مربوط به گلزار شهدا داشت؛ یعنی اگر 
کاری در بحث گلزار به کسی می گفت و انجام نمی داد با او برخورد می کرد. 
یادم هست که یک روز سرزده با پدر سر مزار رفتیم. نیروهای بسیجی قرار 
بود کاری را انجام دهند ولی هنوز انجام نداده بودند. یكی از بسیجی ها که 
بی سیم هم داشت همراه مان در ماشین نشسته بود. ناگهان شنیدیم که یكی 
از بسیجی ها که پدرم را از دور دیده و متوجه حضورایشان شده بود پشت 

بی سیم می  گفت: خطر! خطر! حاجی توی منطقه است. کلی خندیدیم.

دورادور مراقبم بودی
هیچ وقت مدرسه نیامد تا از وضع تحصیلی من اطالع پیدا کند. فقط از 
خودم می پرسید. بعد ها فهمیدم که همیشه از مدیر مدرسه وضعیت تحصیلی 
مرا می پرسیده و روند تحصیلی ام را دنبال می کرده است. همیشه دورادور 
مراقبم بودی. حبیبم! حاال هم مراقبم باش اما نه از دور. هیچ وقت چیزی را 
مستقیماً به من نمی گفت که مثاًل این کار را انجام بده، همیشه می گفت به 
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نظر من اینطوری بهتر است؛ حاال هم به نظر من اینطوری بهتر است که از 
همین نزدیک مراقبم باشی.
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مدح موال ولی ولیه السالو

به قلم: عباسعلی صباغ زاده
شاعر و از معلمان نمونه کشور

در شب شعری که به مناسبت والدت حضرت علی)ع( در سالن آزادگان 
ناحیه یک با حضور مسئولین، از جمله سردار لک زایی و یک شاعر فرهیخته 
از استان کردستان تشكیل شد، شاعری کردستانی شعری را که به زبان کردی 
در مدح حضرت علی)ع( سروده بود، خواند. بعد از آن بزرگوار نوبت اینجانب 
شد. بنده هم خطاب به شاعر کردستانی و سایر مدعوین رخصت خواستم که 
اشعاری به گویش سیستانی در مدح موال امیرالمؤمنین)ع( بخوانم که سردار 
با اشاره به بنده فهماند که بخوانم. بنده گفتم که در حال حاضر در سیستان 
مثل جاهای دیگر، وقتی نوزادی به دنیا می آید در گوش راست او اذان و در 
گوش چپ اقامه و در سیستان بنا به قولی کام آن طفل را به نام موال علی باز 
می کنند )وامشكنِه( و سپس اشعار زیر را خواندم که ترجمان همین صحبت 
به گویش سیستانی بود. سردار هم از شنیدنش خیلی لذت برد و خوشش آمد.
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مولود علی)ع( دِواِل کعبَه شَكستَه
اسالم محمد)ص( از علی)ع( کَمر بَستَه

بی بی دایِه تو وقِت کِه ناِف تَر زَده
کُومِ تَر َو نُومِ مرتضی وا شَكستَه

***

عشق علی)ع( در بقچه شُو زِر َسرِ منَه
ُروز َهر َج ِک برا مثل پِینِه بَر ِمنه

َچشِم َو ُدنیا واشتَه ِخ نُومِ علی)ع( شتَه
تا بَستَه ُشو آِق مِ تاج َور َسرِمنه
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پدر! با تماو و/ود تو را می ستایم

به قلم: آمنه سبحانی
از بستگان شهید

اولین مهمان
یک هفته از ازدواجمان گذشته بود که به زاهدان آمدیم تا بتوانیم خانه ای اجاره 
کنیم. بابا بیش از خودمان نگرانمان بود. ایشان می گفتند با توکل به خدا قبل از 
شروع کالس های دانشگاه خانه هم پیدا می شود و ان شاء اهلل مشكلی از لحاظ 
درسی برایتان پیش نمی آید. به همین دلیل به چندتن از همكارانشان سفارش 
کرده بودند تا اینكار سریع تر انجام شود. تأکید هم می کرد که سعی کنید خانه 
در نزیكی دانشگاه باشد. باالخره بعد از دو هفته سرهنگ دهمرده که خدایش 

رحمت کند خانه ای در خیابان دانشگاه، میالن سوم برایمان پیدا کردند.
با کمک بابا توانستیم آن خانه را رهن کنیم. فردای آن روز با کمک شهید 
مسلم وسایلمان را از زابل به زاهدان منتقل کردیم. چند روزی طول کشید 
تا توانستیم خانه را آماده کنیم. تلفن همراه نداشتیم.  بابا  همان روز اول گفت 
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اول از همه تلفن منزل را راه بیندازید. خودشان هم اگر وقت نمی کردند که 
به ما سر بزنند تلفنی جویای حالمان می شدند تا اینكه فهمیدند خانه کامل 
شده. ساعت شش و نیم صبح بود و همسرم آماده رفتن به محل کار شد که 
آیفون خانه به صدا در آمد؛ گفتم اولین مهمانمان رسید. بابا پشت در بود، 
خیلی تعجب کردم. از   همان بدو ورود احساس خوشحالی خود را نسبت به 

ما ابراز و شروع به تعریف و تمجید و تبریک کردند.
هنوز برای تلویزیون میز نخریده بودیم و از کارتن خودش به جای میز 
استفاده می کردیم. پدر با صدای بلند خندید و گفت عجب میزی! عجب 
سلیقه ای! خالصه خیلی زود آماده رفتن شدند و خطاب به ما گفت دارم 
چند روزی می روم تهران، برای همین تصمیم گرفتم قبل از رفتن، هدیه 
خانه جدیدتان را برایتان بیاورم. بعد هم مهربان گفتند عروس خانم! تقدیم 
به شما. و خداحافظی کردند و رفتند. بعد از رفتن، مشتاقانه در پاکت را باز 
کردم هدیه اش قرآنی با جلدی سفید که صفحه اولش را برایمان نوشته بود به 
همراه یک جانماز مخملی بزرگ. اگرچه مشغله کاری اش زیاد بود ولی هیچ 
گاه غم و شادی فرزندانش را فراموش نمی کرد و حتی در اولین روز شادی 
زندگیمان با صفای قلبش با ما همرا بود و با ساعت حضورش در خانه به ما 

فهماند تا به آن ساعت لحظه ای فراموشمان نكرده است.
بابای عزیز! اگرچه در خانه ابدی ات آسوده جای گرفته ای اما رفتن نا به 
هنگامت آتشی بزرگ به جانمان کشید که زبان را یارای گفتن آن نیست.

فرصت نشده بخوابم
بعضی وقت ها پنجشنبه  و جمعه ها را اگر مأموریت نبودند همراه هم به زابل 
می رفتیم. بیشتر وقت ها خیلی خسته بودند. حتی می گفتند دیشب فرصت 
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نشده بخوابم و بارها می دیدیم که در ماشین از شدت خستگی آرام خوابش 
برده. وقتی بیدار می شدند می گفتند خوب شد کمی استراحت کردم، زابل 

کار زیاد و وقت کم دارم.

صله رحم
به خاطر ندارم که هیچ کارشان حتی مدت زمان نشستنشان در منزل بدون 
برنامه ریزی باشد. همیشه او را در حال بازدید از خانواده شهدا، حتی در 
روستاهای دور زابل و رسیدگی به اقوام و آشنایان می دیدم؛ اگر می شنید 
یكی از آشنایان و دوستان ازدواج کرده اند، حتماً با هدیه ای به خانه شان 

می رفت.

حالل مشکالت
گا هی اوقات می دیدیم افرادی درب منزل، جهت حل مشكالتشان می آمدند 
و اجازه مالقات می خواستند. با وجود اینكه در حال استراحت بودند ولی 
باز هم جهت رفع مشكالتشان آن ها را می پذیرفت، آن ها هم دعا گویان خانه 

را ترک می کردند.

برکت قرآن
وقتی در خانه بود دوست داشت همه فرزندانشان در کنارشان باشند و از 
یكایک مان جویای احوالمان می شد و گا هی برنامه روزانه مان را سؤال می کرد 
و در بین سخنانشان تأکید به قرآن خواندن می کرد؛ به خصوص صبح ها قبل 
از بیرون رفتن از منزل، می گفت حتی اگر شده یک صفحه بخوانید ببنید 

چقدر آن روزتان پر برکت تر است.
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تربیت قرآنی
همیشه حضورش در خانه آموزنده بود یک روز که دور هم بودیم به ما گفت 
وضو بگیریم و قرآن بیاوریم. همه اطاعت امر کردند در اتاق کوچک، گرد 
هم آمدیم. گفتند هر نفر یک صفحه از قرآن را بخواند. شروع کننده خودشان 
بودند و بعد همه خواندیم. نوبت من شد. سوره نور را باید می خواندم. آن 
روز برایم تبدیل شد به خاطره ای فراموش نشدنی و درسی شیرین برای 
تربیت فرزندانم. صبورانه نشست و مهربانه اشتباهات یكایک مان را به ما 
آموخت. لحظه ای از تربیت دینی فرزندانش غافل نبود امیدواریم همیشه 

برای عاقبت به خیر شدن خودمان و فرزندانمان دعا کنی حبیب دلها.

تربیت دینی نوه کوچک
با همه گرفتاری های کاری که داشت ولی به فكر خوب تربیت شدن نوه هایش 
هم بود و همواره ما را به توجه به فرزندانمان سفارش می کرد. به دلیل اینكه 
پسرم عرفان، سنش برای رفتن به مهد کودک کم بود و قوانین مهد، بچه های 
کمتر از شش ماه را پذیرش نمی کردند. برای حل مشكلمان تصمیم گرفتیم 
برای نگهداری عرفان پرستار استخدام کنیم. به پیشنهاد یكی از همكاران یک 
نفر را برای این کار دعوت کردیم. ایشان می دانستند که مدتی است برای 
نگهداری عرفان مجبوریم او را به خانه مادرم که در شهر دیگری ـ یعنی 
زابلـ  بفرستم. برای همین از ما پرسید برای مشكل آقا عرفان چكار کردید؟ 
در جواب گفتیم پرستار استخدام کردیم. پرسیدند خانواده اش را می شناسید؟ 
گفتم نه. از طرف یكی از همكاران معرفی شده. دوباره سؤال کرد مطمئن 
هستید در خانه شان مسائل شرعی و حالل و حرام به خوبی رعایت می شود؟ 
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جوابی نداشتم، چون به آن فكر نكرده بودم و فقط نگهداری سالم از عرفان 
برایم مهم بود. برای همین بعد از آن صحبت، عرفان را نزد هیچ پرستار 
کودکی نبردم. در همه چیز با ظرافت و دقت نگاه می کرد و هیچ چیز از نگاه 

مهربانش پنهان نبود؛ حتی توجه به نوع تربیت نوه کوچكش.
امیدوارم در بهشت برین هم گوشه چشمی به این حبیب های کوچكت 

داشته باشی، حبیب دلها.

تعریف خود شناسی
همیشه نحوه صحبت کردنشان آرام و زالل بود. وقتی در کنارشان بودیم 
لحظه ای از بودنمان غفلت نمی کرد و مسائل دینی و اسالمی را برایمان 
یادآوری می کرد. یک روز در کنار هم نشسته بودیم. صحبت را با اینكه 
برایم  یكی  گفتند  می شناسد شروع شد. سپس  را  هر کس چقدر خود 
خود شناسی را تعریف کند. ناگهان همه ساکت شدیم و به همدیگر نگاه 
کردیم ولی خیلی زود خودشان این سكوت کوتاه مدت را شكست و گفتند 
از طلبه مان شروع می کنیم و شهید مسلم آغازگر بحث شد و آخرین نفر 
صادق نوجوان بود که جواب هایش برای پدر شیرین و لذت بخش بود و 

کمی هم سر به سرش گذاشت.
راستش تا آن زمان به موضوع خود شناسی فكر نكرده بودم و فقط به عنوان 
یكی از فصل های درسی در کتاب بینش پیش دانشگاهی مطالبی پیرامون 
خودشناسی خوانده بودم اما از آن زمان هر کجا می شنیدم و یا می خواندم با 
دقت و آگاهی می خواندم؛ ولی  ای کاش هیچ وقت نظرات آن روز را از یاد 
نمی بردم. و این درس را چون آموختم هر گز فراموش نخواهم کرد. اگرچه 
طلوع آشنایی مان در کنارتان به عنوان دومین عروس خانوده کوتاه بود ولی 
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یادت همیشه در قلبم زنده و دیدگانم را به باران اشک فراقت نمناک خواهم 
ساخت.

کار، خستگی، خواب و شب امتحان
سال 1389 در آزمون کار شناسی ارشد پیام نور بیرجند قبول شدم. اول خیلی 
ناراحت شدم که اصاًل چرا آنجا را انتخاب کردم و احساس پشیمانی کردم. 
وقتی به بابا گفتم آنجا قبول شدم، خیلی خوشحال شد؛ طوری که برای نشان 
دادن خوشحالیش برایم شروع به کف زدن کرد. خیلی خیلی خوشحال شدم 
و با تشویقی که مرا برای رفتن کردند تصمیمم عوض شد. برای ثبت نام 
رفتم. اما با شروع امتحانات ترم اول، مسیر راه، دوری از فرزند چهار ماهه، و 

کار در اداره با ادغام شدن درس و امتحان کمی درس را برایم مشكل کرد.
برای امتحانات ده روزی را در بیرجند ماندم. اما یكی از دروس را نتوانستم 
خوب امتحان بدهم. به همین خاطر به شدت ناراحت بودم و با توجه به 
اینكه ترددم هر هفته صورت می گرفت به شدت خسته شده بودم. اما به 
خاطر زحماتی که مادرم بابت نگهداری پسرم می کشید و مشكالتی که 
همسرم به خاطر تنهایی تحمل می کرد، خجالت می کشیدم این ماجرا را به 
کسی بگوییم. از نتایج امتحانات ترم اول علی رغم کوششم خیلی نارحت 
بودم تا اینكه یک شب بابا به دیدنمان آمد. اوضاع درس و تحصیلم را پرسید 
ولی چون با ایشان راحت بودم گفتم نتیجه یكی از امتحاناتم خوب نبوده 
بعد هم گفتم چون رفت و آمد برایم سخت است می خواهم دیگر برای ادامه 

تحصیل به بیرجند نروم.
بابا لبخندی زد و گفت توقع من از شما بیشتر از این هاست. نباید این قدر 
زود خسته بشوی. بعد خاطره ای از زمان امتحانات خودشان برایم تعریف. 
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می گفتند برای فوق لیسانس باید به تهران می رفتم از طرفی هم مشغله های 
کاری ام زیاد بود. روز قبل از امتحان باید برای یک همایش آماده می شدم، 
بعد از همایش هم مشغول بدرقه مهمانان شدم و پس از آن به خانه آمدم 
ولی باید کارهای روز بعد را سر و سامان می دادم. نزدیک اذان صبح و بعد از 
آن کمی کتابم را مطالعه کردم و به محل کار رفتم. از آنجا هم باید به فرودگاه 
می رفتم و هنوز نتوانسته بودم استراحت کنم. برای امتحان، سر جلسه حاضر 
شدم ولی به محض توزیع پاسخنامه خوابم برده بود و وقتی به خودم آمدم 
لحظات پایانی امتحان بود. با تمام تالش نتوانستم به همه سؤاالت امتحان 
جواب بدهم ولی حتی یک لحظه هم احساس نا امیدی و خستگی نكردم.

برای دلداری دادن من هم گفت درست است که خسته شده ای ولی من 
توقع دارم تحصیالت خود را ادامه بدهی. حاال با مطالعه دفتر اول حبیب 
دل ها دانستم اگر چه جسمش خسته بود ولی روحش بلند بود و خستگی 

ناپذیر. پدر با تمام وجود تو را می ستایم.

مشاور فعال
روز های اول کاری ام در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. مرا به خوابگاه 
دانشجویی دختران معرفی کردند، اولش کار با قشری که تقریباً هم سن و 
سال خودم بودند کمی سخت بود. چون فكر می کردم پذیرفتن من از سوی 
دانشجویان کمی سخت باشد. تا اینكه زمان گذشت و زمان، خالف آن را 
ثابت کرد و تقریباً برای بعضی از دختران گوش خوبی بودم. روزی یكی از 
آن ها که همشهری خودم هم بود نزد من آمد و گفت در جریان ازدواجش 
مشكلی پیش آمده. راستش خیلی ناراحت شدم و از اینكه نمی توانستم 
کمكی به او بكنم ناراحت بودم. چند روزی گذشت و هر روز ناراحتی آن 
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دانشجو برای حل مشكلش بیشتر می شد؛ تا اینكه من بهترین راه حل را 
مشورت با پدر دانستم. همه بودند و قرار بود بابا برای بزرگداشت مقام شهید 
میرحسینی به زهک برود و بعد از آن هم به زاهدان بیاید. به همین دلیل در 
خانه سر گردان بودم تا اینكه حاج خانم »مادر همسرم« برای آوردن صبحانه 
به آشپزخانه و بابا برای خوردن دارو به اتاق رفت. بعد از چند دقیقه وارد 
اتاق شدم و اجازه ورود خواستم. اولش کمی در نحوه گفتن تعلل کردم ولی 
خودشان چون اخالقم را می شناخت، شروع به پرسیدن کرد. بعد از شنیدن 
چون منزل آن خانم در زاهدان بود بهترین پیشنهاد را دادند و گفتند حاضر 
هستند هم با پدر آن دختر خانم صحبت کنند و هم بخشی از جهیزیه را هم 
ـ اگر مشكل دارند ـ تهیه کنند. راستش خیلی خوشحال شدم آن قدر که 
دیگر نتوانستم خبر را تا روز بعد پیش خودم نگهدارم و برای گفتنش به آن 
دختر خانم سراغ تلفن نروم. بعد از این هم چندین بار جویای احوالش از 
من شد. این ها همه نتیجه خدا شناسی و اخالص در وجود پر برکتشان بود. 

حبیب دلها! حاال هم جویای احوال همه مان باش!
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تكیه کالمش »مردو داری« بود

به قلم: علیرضا خلیفه زاده

به خاطر درس و مشق چند سالی زابل بودم. مسجدی که رو به روی 
خوابگاه دانشجویی ما بود - در خیابانی که منتهی به ورزشگاه آن شهر 
می شد - همیشه هنگام نماز مردی مهربان و خاکی را می دیدم. حاج حبیب 

لک زایی!
پدرش حاج آقا اعتمادی پیش نماز مسجد بود ولی چون تفاوت شهرت 
داشتند من متوجه این ارتباط پدر و پسری نبودم. چند سالی گذشت تا این 

راز بدین طریق فاش شد؛
بعد از دوره دانشجویی، سربازی من در همان شهر افتاد. شبی در مسجد 
پیش حاج آقا اعتمادی رفتم. او گفت: برگشتی زابل. گفتم: برای سربازی 

آمده ام. چند لحظه ای به کجایی و چه می کنی و... گذشت.
من که به خاطر تحصیالتم افسر وظیفه بهداری بودم. فردا به محل کارم که 
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رفتم مسئول درمانگاه گفت: فالنی! فرمانده شما را خواسته! با ذهنی پر از 
سؤال رفتم سپاه. درمانگاه در مرکز شهر بود و برای عموم مردم ارایه خدمت 

می کرد. توی راه همه اش به این فكر بودم چه اتفاقی افتاده و ...؟؟؟
 پیش فرمانده سپاه جناب سرهنگ لک زایی که دورادور می شناختمش رفتم. 
بسیار مهربان گفتگو کرد و گفت: پدر ذکر خیرتان را کرده، شما مهمان ما 

هستید؛ هر کاری داشتید در خدمتم و .... مانده بودم پدر کیست؟
گفتم: جناب سرهنگ پدر شما؟

گفت: حاج آقا اعتمادی!
شرمنده شدم. این همه محبت کرده بود آن وقت من نمی دانستم منظورش 

از حاج آقا کیست.
سردار لک زایی تكیه کالمش »مردم داری« بود.

امروز کیلومترها دور از زابل در سایت خلیج فارس دیدم با لینک سایت 
تابناک نوشته )سه ساعت پیش(:

سردار لک زایی به یاران شهیدش پیوست
کد خبر: 279191

تاریخ انتشار: 25 مهر 1391 - 16:07
سردار حبیب اهلل لک زایی، جانشین فرمانده سپاه سلمان، امروز سه شنبه بر اثر 

جراحات ناشی از جانبازی به خیل یاران شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری فارس، سردار حبیب اهلل لک زایی، جانشین فرمانده 
سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، امروز سه شنبه بر اثر جراحات ناشی از 

جانبازی به خیل یاران شهیدش پیوست.
سردار لک زایی عالوه بر جانشینی فرمانده سپاه سلمان، در کارنامه خود 
فرماندهی سپاه زابل و دبیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر استان 
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سیستان و بلوچستان را نیز دارا بوده و در دفاع مقدس نیز فرماندهی برخی 
یگان های لشكر ثاراهلل را به عهده داست.

این شهید بزرگوار در زمان خدمت خود در سیستان و بلوچستان در کنار 
شهیدانی چون سردار نورعلی شوشتری و سردار رجبعلی محمدزاده فرمانده 
اسبق سپاه سیستان و بلوچستان، اقدامات مؤثری در جهت مقابله با اشرار و 
ضد انقالب در شرق کشور و ایجاد وحدت و همدلی بین قبایل و طوایف 

این منطقه داشته است.
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بیست سال است بازار را ندیده او

به قلم: نرجس پیرانی
مدیر مدرسه راهنمایی شاهد زاهدان
و معاون امور زنان در ستاد امر به معروف و نهی از منكر استان سیستان و بلوچستان

در طول مدت کوتاه همكاری ام به عنوان معاون امور بانوان ستاد احیا امر به 
معروف و نهی از منكر با آن شهید واال مقام، در جلسه ای ضمن ارائه گزارش 
از بازار صحبت شد و اینكه برخی از اقالم با بسته بندی های نامناسب به 
فروش می رسد. ایشان ضمن تأیید این موضوع، گفتند من بیست سال است 
که به بازار نرفته ام و لذا شاید در این مسئله غفلتی صورت گرفته باشد. بعد 
سردار شهید حاج حبیب لک زایی در همان جلسه بر برگذاری جلسه ویژه با 

شورای اصناف و بازار تأکید کرد و برنامه ریزی های الزم را انجام داد.
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فرماندهی با صالبت و در وین حال مهربان بود

به قلم: فاطمه میرشكار
فرمانده گردان الزهرا )س( شهرستان زابل 
و رییس هیئت مدیره انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد زابل

رفته  دیدگان  حادثه  کمک  به  ایشان  با  بم  زلزله  در  که  می آید  یادم 
بودیم که ناگهان شایعه ای عجیب به گوشمان رسید؛ زابل زلزله شده 
بیتابی  وقتی  اما  نداشتم  هم  اعتقادی  شایعه  این  به  آنكه  با  است! 
و  رسیدم  ایشان  خدمت  دیدم،  خواهران  چهره  در  را  سردرگمی  و 
موضوع را بیان کردم که ایشان خندید و گفت این حرف فقط یک 
خودشان  امدادرسانی  به  صالبت  با  می بایست  نیروها  است،  شایعه  
ادامه بدهند اما چون به روحیه حساس خواهران آشنایی کامل داشت، 
جهت اطمینان خاطر با موبایل شخصی خودشان با زابل تماس گرفت 
و ما با صحبت با خانواده به شایعه بودن آن سخن اطمینان کامل پیدا 

کردیم.
این یكی از صدها خاطره ای است که بیان نمودم اما در پایان می خواهم 
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بگویم که ایشان فرماندهی با صالبت، مقتدر، با تدبیر، با گذشت و در عین 
حال مهربان، مردمدار و والیتمدار بود.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
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پدربزرگ من مثل حسین فهمیده یک قهرمان بود

به قلم: سجاد لک زایی
نوه خردسال شهید حبیب لک زایی

زمانی که دشمن به کشور ایران حمله کرد پدر بزرگ من هم برای دفاع از 
کشور به جبهه رفت و با دشمن جنگید. بابام می گفت پدر بزرگ بیش از 
شصت ترکش در بدنش داشت و موقعی هم که زخمی شد، چشمش و 
همه بدنش ترکش خورد و از آن جا به بعد با آن چشمش جایی را نمی دید. 
افتخار می کنم که سردار لک زائی پدر بزرگ من است. او مثل حسین فهمیده 

یک قهرمان بود و شهید شد.
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ومو حبیب از من وكس  رفت

به قلم: علی سینا لک زایی
برادرزاده نوجوان شهید

یادمه یه روز که عمو حبیب اومده بود خونه ما )چندسال پیش( بعد از سالم 
و احوال پرسی، عمو حبیب از من عكس گرفت و بهم کادو داد، من هم به 
عمو یک دفتر دادم که رویش نوشته شده بود: اللهم صل علی محمد وآل 

محمد. بعدش با عمو خداحافظی کردم و عمو رفت.
من یک شعر کوچک هم برای عموی خوبم گفته ام:

ای حبیب دلهای همه تو دوستی بودی برای همه   
من از داشتن عمویی که چنین مرد بزرگی است احساس غرور می کنم.
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ما هر  ه داریم از مردو است

به قلم: عبدالكریم هاشمیان

قیافه ات شبیه استاندارها شده
بیان کرده  با حاجی در مورد مطالبی که یكی از شخصیت های سیاسی 
بود، طوری با هیجان صحبت کردم که حاجی استنباط کرد که من هر چه 
شنیده ام، باور کرده ام. عمیق به حرف های احساسی ام گوش داد و بعد خیلی 
جدی به من گفت چقدر شبیه استاندارها شده ای، اصوالً جناب عالی برای 
میدان سیاست مناسب به نظر می رسی. حرف هایش آنقدر جدی بود که 
باورم نمی شد شوخی می کند. با خنده ای که از عمق وجودش برمی خاست، 
فهمیدم چه اتفاقی افتاده! بعد حاجی به من گفت بنده خدا! هر چه شنیدی 
باور نكن، اندکی تأمل کن و بعد با تحلیل، سره از ناسره جدا کن و در نقل 
ْر ِعباد الَّذیَن یَْستَِمُعوَن  مطالب هم بیشتر دقت کن. حرف هایش ترجمه »َفبَشِّ
الَْقْوَل َفیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَه  پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش 
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فرامی دهند و بهترین آن را پیروی می کنند«1 بود.

اولویت اصالح
لبیک اللهم لبیک ... باز هم گوشی بیقرار حاجی زنگ خورد. از لحظه ای که 
وارد منزل ما شده بود چندین بار مزاحم بحثمان شده بود؛ به حاجی پیشنهاد 
دادم وقتی که در حال استراحت هستید و زمان شخصی شماست گوشی را 

خاموش کنید!
مردم  نوکری  و  است  مردم  همین  از  داریم  چه  هر  »ما  جمله  گفتن  با 
تماس  شخص  ظاهراً  کردم؛  دقت  برداشت؛  را  گوشی  ماست«  افتخار 
گیرنده گزارش تخلف یكی از نیروها را می داد و از جلسه ای می گفت 
که به همین منظور تشكیل شده بود و نظر سردار را می خواستند. حاجی 
آرامش  با  و  مقابل  پرحرارت طرف  و  احساسی  به سخنان  توجه  بدون 
ادامه در  و  کرده اید؟«   را  ایشان  آبروی  و  خانواده  »فكر  گفتند:  کامل 
با برخورد ارشادی، آن شخص  را توجیه کردند. گوشی را که قطع کرد به 

این همه صبر و شرح صدر حاجی غبطه خوردم.

فاهلل خیر حافظا
چند وقتی بود که پا پی حاجی شده بودم که وضعیت امنیتی استان مناسب 
نیست و شما سعی کنید محافظ داشته باشید. تقریباً کمتر مكالمه تلفنی یا 
حضوری بود که به این مطلب اشاره نكنم تا اینكه یک بار که با ایشان عازم 
حرم مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها بودم، 
ُ َخیٌْر حافِظًا  برای چندمین بار این مطلب را بیان کردم. با طمأنینه گفتند: »َفاهللَّ

1. سوره زمر)39(، آیه 17 و 18
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اِحمیَن؛ پس خدا بهترین نگهبان است، و اوست مهربانترین  َو ُهَو أَْرَحُم الرَّ
مهربانان.«1 نمی توانستم به سر فصل نگاه حاجی برسم و قانع نشدم. دوباره 
گفتم اگر محافظ هم داشته باشید بد نیست! این بار جواب داد آنهایی که مثل 

شما قانع نشدند این اواخر برایم محافظ گذاشته اند.

ازدواج ما
ماجرای ازدواجم خیلی طوالنی شده بود مثل فاصله جغرافیایی ایالم و 
زاهدان. پدر خانمم تأیید شخص سردار را می خواست. با حاجی صحبت 
کردم. شخصاً پیگیری کرد. با پدر خانمم که صحبت کرده بود، پرسیده بود 
مگر تو نمی خواهی بروی کربال؟ پدر خانمم هم با تعجب گفته بود چرا. بعد 
هم حاجی با لبخند گفته بود که خوب اگر می خواهی بروی کربال، ایالم هم 
نزدیک کربالست؛ باالخره جایی برای استراحت می خواهی یا نه، پس چرا 

معطلی؟ این حرام را حالل کن!
در مراسم عقد و عروسی مان هم شرکت داشت. بعد از ازدواجمان هر وقت 
به قم می آمد با ما تماس می گرفت و یا به منزلمان می آمد و مثل فرزندانش 
با ما رفتار می کرد. با آن همه مشغله، رصد زندگی پر ماجرای ما نیز از 
دغدغه هایش بود. می گفت من سالمت اخالقی و اعتقادی شما را تضمین 
کرده ام و به پدر خانمتان قول داده ام که داماد مناسبی هستی، یک وقت 

خالفش را اثبات نكنی.

1. سوره یوسف)12(، آیه 64
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شهید حسینی شیفته راه اماو خمینی بود

گفتگو با حجت االسالم و المسلیمن حاج آقای اعتمادی1

ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم. به عنوان اولین سؤال بفرمایید آشنایی شما با 
شهید حسینی از چه زمانی بوده است؟ خاطره ای از نحوه آشنایی تان و 

تداوم این آشنایی بفرمایید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم. اَُفّوُض اَمری اِلی اهلل، اّن اهلل بصیر بالعباد. آشنایی 
بنده با شهید حسینی از اوایل دهه چهل بود. منتها از سال 1350 تا 1357 در 

خدمت و در کنار ایشان بودم.
این سید بزرگوار، با استعداد، با سواد و شجاع، از زمانی که امام خمینی)ره( 
را رژیم پهلوی دستگیر و تبعید کرد، قاطعانه از ایشان دفاع می کرد. خودش 
پیرو امام بود و سعی می کرد که دیگر عزیزان انقالبی هم پیرو امام باشند. از 
آن زمان ما در کنار آن شهید بودیم، حتی در نمازهای جماعت و درس و 

1. این مصاحبه در سال 1380 و در منزل فرزند ایشان، دکتر شریف لک زایی در شهر مقدس قم 
انجام شده است.
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بحثی که در خدمت ایشان در مسجد حكیم شهرستان زابل داشتیم. مسائل 
گوناگونی در این مدت از ایشان مشاهده شد. یكی اینكه پایگاهی بود برای 
آقایانی که تبعید می شدند به منطقه سیستان، امثال آقایان طالقانی، کالنتری، 
میرمحمدی از رفسنجان، روشنی از خرم آباد و... اولین کسی که از اینها 
استقبال می کرد، شهید حسینی بود و در این کارها خیلی ممتاز و پیشتاز بود.

ـ در واقع به عنوان پایگاهی بود که حتی افرادی که به آنجا تبعید 
می کرد. استفاده  آن ها  از  و  کارگیری  به  را  آنها  ایشان  می شدند، 

بله! از آنها استفاده می کرد و در جلسات از آنها دعوت می کرد و آنها را به 
مردم معرفی می کرد. مردم را دعوت می کرد و می آمدند، آنها را می دیدند 
و می فهمیدند که رژیم دارد چه کار می کند. رهنمودهای حضرت امام 
را می گفتند و این که باید در مسیری حرکت کنیم که امام انتخاب کرده 
است و این راه هم بهای زیادی الزم دارد. چند روزی که می شد، رژیم 
امام  ایجاد کرده اند و در واقع می دید که راه  پایگاهی قوی  می دید که 
دارد تأیید می شود و نهضت دامنه اش وسیع می شود. فكر می کردند اگر 
آنها را تبعید کنند، دیگر نمی توانند حرف بزنند، ولی در چنین پایگاهی 
مردم خدمتشان می آمدند و نسبت به مسائل آگاهی پیدا می کردند. رژیم 
که می دید با حضور این ها دچار شكست می شود، اینها را به جای دیگر 

تبعید می کرد.

ـ آیا کسانی که به زابل تبعید می شدند فعالیتی داشتند و موجب رشد و 
آگاهی مردم منطقه می شدند؟

بله! باعث می شد که مردم بیشتر با مسائل نهضت آشنا بشوند که می شدند و 
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در همان مسیر هم حرکت می کردند. یكی از ویژگی هایی که شهید حسینی 
داشتند، این بود که وقتی اینها را تبعید می کردند، از اینها استقبال می کرد و به 
هیچ قیمتی راضی نبود که تنها باشند، اینها را به منزلش می آورد. به هر حال 

پایگاهی قوی بود.

ـ رژیم در مورد اینکه از این افراد پذیرایی و برای آنان برنامه ریزی 
می کرد، چه عکس العملی نشان می داد؟ ایشان را محدود نمی کرد؟

رژیم همیشه مزاحم ایشان بود، تا سرانجام ایشان را زندان کرد و ایشان یک 
سال زندان بود. حتی وقتی از زندان برگشت، من از ایشان سؤال کردم که 
حاج آقا! چرا ریش شما یک مقدار کوتاهتر شده است؟ گفت: آنجا که ریش 
و عبا و قبا نمی گذارند، به خاطر اینكه شناخته نشوند. اگر آنجا ریش داشته 
باشند که شناخته می شوند و آنهایی که در زندان هستند، می آیند اطرافش 
را می گیرند و مسائل دینی می پرسند. بنابراین کاری می کنند که نفهمند این 

شخص روحانی است.

ـ نحوه زندان رفتن شهید حسینی به چه شکلی بود و علت دستگیری 
ایشان چه بود؟

نحوه زندان رفتن ایشان یک بهانه بیشتر نبود. این که از تبعیدي ها استقبال 
می کرد. در واقع پایگاهی برای آنها و پایگاه عظیم و قرص و محكمی برای 

انقالب و سفارش های حضرت امام بود.

ـ چگونه ایشان را دستگیر کردند؟
چندین بار موقتاً ایشان را می بردند شهربانی، اما در یک بعد از ظهر، ما در 
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حوزه علمیه بودیم که مأموران ریختند در کتابخانه و کتاب هایی را جمع 
آوری کردند.

ـ منظور، حوزه علمیه مسجد حکیم است؟
بله! این حوزه آن زمان دارای 6 حجره بود. در هر حجره یكی از رساله های 
حضرت امام خمینی بود. ما آن روز رساله ها را از پنجره یک اتاق دادیم به 
خانه ای که پشت مدرسه بود. در نتیجه مأموران هیچ کدام از رساله های امام 
خمینی را ندیدند و فقط کتاب های دیگری را جمع کردند. بعد ما با منزل 
شهید حسینی تماس گرفتیم، متوجه شدیم عده ای هم آنجا هجوم آورده اند. 
یک مقدار کتاب از آنجا و یک مقدار کتاب از اینجا جمع کردند. غروب که 
برای نماز تشریف آورد، دیدیم مأموران هم همراه شهید حسینی هستند. نماز 
مغرب و عشا را که در مسجد حكیم خواندیم، مأمورین گفتند: تا اداره همراه 
ما بیایید! ایشان گفت: بفرمایید. و از همان جا ایشان را به زاهدان و از آن جا 

به تهران و زندان قصر منتقل کردند.

ـ از دیگر فعالیت های ایشان بگویید.
فعالیت های ایشان مختلف و متفاوت بود. شب ها در منزل حاجی عارف1 
همیشه جلسات قرائت قرآن دایر بود و بعد ایشان تفسیر می گفت. جوان ها 
خیلی شیفته و عالقه مند به ایشان بودند. اینكه رژیم ایشان را دستگیر کرد، 
علتش این بود که جوان ها اطراف ایشان جمع شده بودند، از خودش هم 
می پرسیدند که به چه علت جوان ها دور شما جمع می شوند؟ می گفت: ما 

1. از معتمدین و مذهبی های شهرستان زابل که جلسات مذهبی به ویژه جلسات قرآن و دعا در 
منزلش دایر بود.
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باید  تا جایی که از ما ساخته است مشكالت و مسائلشان را پاسخ دهیم و 
حل کنیم. ما مأمور همین کار هستیم.

ـ از نظر علمی در چه سطحی بود؟ می گویند تحصیالت ایشان در حّد 
اجتهاد بوده است. نظر شما چیست؟

بله! ایشان تا جایی که خوانده بود خیلی حاضر جواب بود و خیلی هم 
خوب می فهمید. مجلس ایشان خیلی اثربخش بود و خیلی تأثیر داشت؛ اگر 
کسی در مجلس ایشان می آمد و یک یا دو جلسه شرکت می کرد، مسلمًا 
تحت تأثیر قرار می گرفت. سید بزرگوار و با تقوایی بود. تقوای او انسان 
را شیفته می کرد و تحت تأثیر قرار می داد. فوق العاده به امام خمینی اعتقاد 
داشت. وقتی انسان دقت کند می بیند شیفته راه امام بود. هر چه امام می گفت 
با جان و دل قبول می کرد. این مسائل باعث می شد که بیشتر جوان ها اطراف 
ایشان جمع شوند و مسائل را از ایشان سؤال کنند. تا پیروزی انقالب در 

منطقه سیستان و شهر زابل رهبری نهضت و انقالب را در دست داشت.

ـ نحوه ارتباط به چه شکلی بود. به هر حال حضرت امام سخنرانی 
داشت و اعالمیه صادر می کرد، اینها به چه شکلی به سیستان می رسید؟
در زمانی که امام در ایران بود، اعالمیه ها و سخنرانی های امام به سبب 
دوستان، هم به صورت نوار و هم به صورت نوشته می رسید، اما وقتی امام 
در نجف بود دوستانی که از اینجا خدمت امام می رفتند، نوارها را می آوردند. 
اعالمیه ها که از نجف می آمد، در قم تكثیر و بین دوستان تقسیم شده و به 
شهرها فرستاده می شد و به این شكل مطالبی که آنها می آوردند شبها در 

منزل ها پخش می کردیم.

www.takbook.com



308    حبیب دلهوا

ـ این کار توسط چه کسانی انجام می شد و آیا طالب حوزه علمیه نیز 
در این کار نقشی داشتند؟

بله! در اوج انقالب طلبه ای به نام عباس دهباشی بود که رابط میان قم و 
زابل بود. اکثر این مطالب به واسطه ایشان می آمد. دو یا سه ماه مانده بود 
که انقالب پیروز شود، ساواک قم او را دستگیر کرد و تقریباً دو ماه زندان 
بود. انقالب که پیروز شد او هم آزاد شد. ایشان بعد وارد سپاه شد. جنگ 
افغانستان که شروع شد به مبارزان افغانستان ملحق شد. بعد جنگ ایران و 
عراق شروع شد و عباس دهباشی در جنگ ایران و عراق در گروه های 
تخریب و شناسایی همكاری داشت. بعضی مواقع بین نیروهای عراقی نفوذ 
می کرد و لباس آنها را می پوشید و حتی در یک مورد، یک یا دو شب ایشان 
را زندانی کرده بودند. دلیلش هم این بود که جلوتر از یک یا دو نفر رفته 
بود غذا بگیرد. گفته بودند شما نظم را به هم زده اید، به همین دلیل باید دو 
شب زندان بروید. به هر حال طلبه ای بسیار با شهامت و با جرأت بود که 

به شهادت رسید.

ـ افراد دیگری که از نزدیک با شهید حسینی ارتباط داشتند چه کسانی 
بودند؟

حاج ابراهیم کیخا، و حاج دوستی که خیلی شیفته شهید حسینی بودند و 
مال محمد جان دالرامی که خیلی به شهید حسینی محبت داشت. امثال اینها 
زیاد بودند. گروهی از دکترها و مهندسین نیز بودند که در اوایل، دور شهید 
حسینی را گرفته و همراه شهید حسینی بودند تا آخر که انقالب پیروز شد. 

افراد دیگری نیز بودند که یار و یاور شهید حسینی بودند.
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ـ فرمودید که ایشان شیفته راه امام خمینی بود و اطاعت کاملی از فرامین 
ایشان انجام می داد. در سیستان رهبری نهضت را ایشان برعهده داشت. 
ارتباط نزدیک و مؤثری با قم داشت و از طریق اعالمیه و پیام هایی که 
از حضرت امام می رسید با مطالب آنها آشنا می شد و به مردم می رساند. 
راهپیمایي هایی که قبل از پیروزی انقالب در سیستان و شهر زابل انجام 
می شد، توسط چه کسی رهبری می شد؟ ایشان در آن ایام چه می کرد و 

آیا نقش اساسی و مهمی داشت؟
و  هدایت  و  راهنمایی  توسط شهید حسینی  راهپیمایی ها  این  تمام  بله! 
سازمان دهی می شد و خود ایشان مستقیماً رهبری می کرد. اولین راهپیمایی 
که در شهرستان زابل راه افتاد از مسجد حكیم شروع شد تا میدان امام 
حسین)ع( و در همان خیابان آن روز نماز جماعت خوانده شد. با آن که 

تانک های ارتش و نیروهای شهربانی هم آن روز زیاد آمده بود.

ـ چه زمانی بود؟
اواخر سال 1357 بود.

ـ یعنی هم زمان با پیروزی و در اوج انقالب؟
بله! اوج انقالب بود، و از اینجا شروع شد. با همه این اوصاف و فعالیت ها 
ایشان شدیداً مواظب بود که در منطقه سیستان کسی شهید نشود. اگر تدبیر 
ایشان نمی بود، مسلماً خیلی شهید می شدند. تلفاتی هم که می داد به دالیلی 
خیلی خوشایند نبود. چون گروه گرایی و فامیل گرایی در منطقه بود و ایشان 

خیلی مواظب بود که این مسأله پیش نیاید.
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ـ یعنی با توجه به قوم گرایی که حاکم بود، ایشان با تدابیر خود از بروز 
اتفاقات و حوادث ناگوار جلوگیری کرده بود و اجازه نداد کسی به 
شهادت برسد و احیاناً خللی در راه نهضت و کند شدن انقالب در منطقه 

به وجود بیاید؟
بله!  مثاًل رژیم برنامه ریزی کرده و گروهی از وابستگان خود را دعوت 
کرده بود که شما به نفع رژیم راهپیمایی کنید. اینها آمدند شیشه خیلی از 
مغازه ها را شكستند و اجناسشان را به غارت بردند. در آن روز، صاحبان 
مغازه ها را شهید حسینی در مسجد جامع مرحوم شریفی جمع کرد، اما 
مردمی که به مغازه هایشان دست برد زده بودند، قصد اعتراض داشتند. 
شهید حسینی فرمود که شما حق ندارید بروید بیرون. گفتند: اموال ما 
را برده اند. گفت: اگر اموال شما را برده اند همین مردمی که اینجا هستند 
آن ها را پس می دهند. اموال شما گم نمی شود ولی اگر جان شما از دست 
رفت چه می کنید، و نگذاشتند کسی بیرون برود. اگر بیرون می رفتند، 
صدها نفر آن روز کشته می شدند چرا که آماده بودند و برنامه ریزی کرده 
بودند که برویم مغازه ها را تاراج کنیم. خواه و ناخواه آنها می آیند دفاع 
می کنند؛ شما هم آن ها را به گلوله ببندید و بگویید خود مردم بودند که 
همدیگر را کشتند. شهید حسینی فرمود: نه! شما بیرون نروید که بهانه 

دست آنها می افتد.

ـ سخنراني هایی که صورت می گرفت و اعالمیه هایی که در سطح شهر 
پخش می شد، اینها هم توسط ایشان هدایت و انجام می شد؟

همه اعالمیه ها و سخنراني ها توسط ایشان هدایت و انجام می یافت. اما از 
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اول ایشان ممنوع المنبر بود. وقتی انقالب به اوج خود رسید، دیگر خود 
ایشان سخنرانی می کرد، اعالمیه می داد و به قلم خود می نوشت.

ـ یعنی ممنوعیت منبری که داشت دیگر بی اعتبار شده بود و ایشان هم 
اعتنا نمی کرد؟

بله! وقتی انقالب به اوج خود رسید، دیگر ایشان اعتنائی نكرد و سخنرانی 
می کرد. البته وقتی ممنوع المنبر بود، از سوی رژیم به ایشان پیشنهاد کردند 
منبر برود، گفت: من منبر نمی روم، منبری که شما بگویید برو یا نرو، نمی روم. 
ولی وقتی انقالب به اوج خود رسید دیگر اعتنایی نكرد و سخنرانی می کرد. 
خود ایشان از ابتدای راهپیمایی ها حضور داشت و خیلی هم آگاه به مسائل 

بود.

ـ در راهپیمایی هایی که صورت می گرفت مردم چقدر شرکت می کردند؟
مردم وقتی فهمیدند که انقالب دارد به اوج خود می رسد، همه شرکت 

می کردند.

ـ یعنی قریب به اتفاق مردم دور هم جمع می شدند و در مخالفت با رژیم 
در راهپیمایی ها حضور می یافتند؟

بله! اول، مردم خیلی شرکت نمی کردند اما بعداً حضور می یافتند؛ مغازه داران 
و حتی کارمندان دولت و سربازان هم مشارکت داشتند. البته دولت نیز 
ضعیف شده بود. وقتی هم حضرت امام در عراق بود و دولت عراق آب 
و برق منزل امام را قطع کرده بود، مردم مغازه هایشان را بستند؛ اما به زور 

عده ای را آوردند که نزدیک ظهر مغازه هایشان را باز کردند.
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دارید  اگر مطلبی  ایشان  اجتماعی  به ویژگي های اخالقی و  ـ راجع 
بفرمایید.

اخالق ایشان خیلی زیبا بود. یعنی اگر ایشان نبود، مشكالت فراوانی در آن 
منطقه به وجود می آمد. یكی از نكات مهم سیاسی او این بود که در جریان 
انقالب حتی یک فشنگ هم از مراکز نظامی جابه جا نشد. و این خیلی مهم 
بود که انقالب بشود و یک فشنگ جابه جا نشود. از نظر اجتماعی ایشان 
جنبه مردمی داشت. با مردم بود و مردم هم با او بودند. اگر مردمی نبود که 
نمی توانست در رأس انقالب در سیستان قرار بگیرد و مردم از ایشان حمایت 

کنند. همه طبقات از ایشان حمایت می کردند و موفق هم شد.
ایشان در آن موقعیت نمازی نخوانده بود که گریه نكرده باشد. ناراحتی 
زیادی می کشید که می دید رژیم به مردم ظلم می کند. سعی می کرد به هر 
نحوی می شود مردم را آگاه کند و امام را معرفی کند تا مردم بیشتر، اعتقاد، 

دانش، ایثار، شجاعت و... امام را بشناسند.
انقالب پیروز شد و ایشان نماینده مجلس شورای اسالمی شد، که در هفتم 
تیر به شهادت رسید. خصوصیات اخالقی خوبی داشت. علم و دانش و 
شجاعتش خیلی خوب بود، عقیده اش خیلی محكم بود که اگر کسی با 
ایشان جلسه ای داشت، تحت تأثیر قرار می گرفت و این خیلی مهم بود. 
خیلی حاضر جواب بود و به هر نوع سؤالی فوراً پاسخ می داد. هّم و غّم 

ایشان انقالب و امام بود و خیلی در این راستا تالش می کرد.

ـ رابطه ایشان با علمای منطقه چگونه بود؟
از نظر اخالقی و مرام سیاسی که داشت، همه را در یک مسیر هدایت کرد؛ 

www.takbook.com



فيل  هارو/  فتار اول/ مراد حبیب    313  

یعنی نهضت را طوری رهبری می کرد که با اتحاد و وحدت، همه طبقات 
مردم شرکت داشتند. هم روحانی و غیر روحانی، بازاری، اداری و... همه 
اینها شرکت داشتند. یكی از مرام های ایشان این بود که در مسیر وحدت 

خیلی تالش می کرد.

ـ یعنی هم وحدت بین تشیع و تسنن منطقه و هم بین نیروهای انقالب؟
در کل، در تمام منطقه بحثش این بود که یک اتحاد و وحدت و یک تشكل 

واحدی ایجاد کند.

ـ به نظر حضرت عالی رمز موفقیت شهید حسینی چه بود؟
ایشان واقعاً سعی می کرد جوان ها را تربیت کند و با جوان ها ارتباط داشته 
باشد؛ برای این منظور حوزه علمیه را تأسیس کرد و در آن زمان طلبه های 
زیادی تربیت کرد. یكی از عوامل موفقیت ایشان این است که با جوان ها 
بیشتر سر و کار داشت و به آن ها اهمیت می داد و عالقه داشت. او جوان ها 
را دوست داشت و جوان ها او را دوست داشتند. بنده رمز موفقیتش را در این 
راستا می بینم. دیگر اینكه خودش به سراغ مردم می رفت و منتظر نمی شد که 
مردم به سراغش بیایند. با فقرا همنشینی داشت و می گفت: من فالن روز به 
منزل شما می آیم. یعنی به یک شكل خیلی خودی برخورد می کرد. خودش 
به سراغ مردم می رفت، مردم را دعوت و آگاه می کرد. می گفت ما وظیفه 
داریم؛ زیرا ما مسلمانیم و از مسلمانی آن چه که باید داشته باشیم نداریم. 
بیایید دقت کنید چه کسی بر ما حكومت می کند. سعی می کرد که مردم، آگاه 
بار بیایند، هدف را بفهمند، اسالم را بشناسند، دین را بشناسند و با عقاید و 

ارزش های اسالمی بیشتر آشنا شوند.
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ـ درباره فعالیت هایی که خود حضرت عالی در ایام انقالب داشتید، اعم 
از سخنرانی، توزیع اعالمیه، شرکت در راهپیمایی و... توضیح بفرمایید.

در کنار همكاری با شهید حسینی یكی از فعالیت های من این بود که در 
راستای شناساندن حضرت امام خمینی به مردم، توضیح المسائل ایشان را 
توزیع می کردم و به کسانی که شهید حسینی می فرمود می رساندم. در اوج 
انقالب نیز در راهپیمایی ها حضور داشتم. در سال 1357 ما در روستای 
ادیمی عزاداری امام حسین)ع( داشتیم، اما عده ای در بیرون مجلس عزاداری 
علیه ما شعار می دادند؛ البته ما در این فكر بودیم که وظیفه مان را انجام دهیم. 
یک عده ای هم می گفتند: باید این شیخ را کتک بزنیم که گول خورده است و 
به خاطر پول هایی که گرفته است، دارد اینجا تبلیغ می کند و مردم را تشویق 

به پیروی از ]امام[ خمینی می کند!

ـ یعنی تصور می کردند، پولی بوده و تقسیم شده و به شما هم رسیده و 
اکنون به خاطر آن پول ها تبلیغ می کنید!

بله! عده ای می گفتند ایشان هم پول گرفته است. البته ما هم می گفتیم او مرجع 
تقلید است و تشخیص داده که شاه آدم فاسدی است و لیاقت ندارد که رهبر 
این مردم و ملت ایران باشد و این آدم فاسد را باید بیرون کنیم. با سخنان 
مداوم و گفتگو با آنها، عده ای برگشته و قانع می شدند، ما هم به مردم رساله 
امام را می رساندیم. اعالمیه هایی که می آمد به آنان می دادیم و بعضی مواقع در 
منازل می انداختیم و یا یک سری مطالب آماده می کردیم و به جوان ها می دادیم 
که شبانه روی دیوارها بنویسند و یا در منزل ها بیاندازند. تا پیروزی انقالب 

برنامه ما این بود؛ اما در هر حال از شهید حسینی خط می گرفتیم.
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ـ در واقع رهبری را ایشان بر عهده داشت و سازماندهی می کرد و 
فعالیت ها انجام می شد. ظاهراً منزل حضرت عالی در همان روستای 
ادیمی تحت نظر بوده است؛ و مأمورها دائماً آن جا را تحت مراقبت 

داشته اند.
بله! مدت چند ماه، منزل ما به ویژه در شب ها در محاصره مأموران ژاندارمری 
روستای ادیمی بود اما در این مدت فعالیت را تعطیل نكردیم. وقتی می دیدیم 
اینها محاصره می کنند، جاهای دیگر، دوستانی داشتیم و اعالمیه ها را می دادیم 
و توزیع می شد. از جاهای دیگر کمک می گرفتیم و برنامه ها را اجرا می کردیم. 
به هر حال با لطف خدای متعال انقالب پیروز شد و امام هم برگشت و همه 

سرافراز شدند.

ـ تا اینجا بحث ها راجع به انقالب و به خصوص شهید حسینی بود که 
به هر حال ایشان زحمات فراوانی در سیستان کشید، هم در امر پیروزی 
انقالب و هم در جنبه های مختلف اجتماعی – سیاسی. حضرت عالی 

بعد از انقالب و قبل از جنگ چه فعالیت هایی داشتید؟
بعد از آن که انقالب به پیروزی رسید، در مواردی از طرف ایشان، بنده 
فعالیت های  نیز  و  بودم  ناظر  بنده  انتخابات  در  ویژه  به  داشتم  نظارت 
دیگری که پیش می آمد، مثاًل سخنرانی و نیز با مبلغینی که اعزام می شدند، 
همكاری داشتم. بعد جنگ شروع شد و ما بسیج شدیم و آموزش دیدیم. 
اولین کسی که در آن منطقه وارد شد بنده بودم، بعد بقیه روحانیت هم 
آمدند. پانزده روز آموزش دیدیم. بعد از پانزده روز گفتند هر کس در 
منطقه خودش بسیج تشكیل بدهد. بنده رفتم در روستای ادیمی 600 
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نفر بسیجی دارای پرونده از جوان ها و نوجوان ها تشكیل و خودم آنها را 
دادم. آموزش 

ـ بعد از شروع جنگ حضرت عالی چه فعالیت هایی داشتید و چند بار 
به جبهه رفتید؟

بسیج مستضعفین و سپاه  نیروهای  با  بودم، همه جا  وقتی پشت جبهه 
پاسداران انقالب اسالمی برای سخنرانی می رفتم. به یک دبیرستان در زهک 
رفتم سخنرانی کردم، وقتی صحبتم تمام شد، هشتاد نفر از جوان ها آمدند و 
گفتند ما آماده ایم برویم جبهه. بنده خودم به دفعات و مكرر در جبهه حضور 
پیدا می کردم. از طرف سازمان تبلیغات، گاهی از طرف بنیاد شهید، یک زمان 
از طرف جهاد سازندگی و چند دفعه هم از طرف بسیج بود و در مناطق 
مختلف مانند دهلران، ماهشهر، اندیمشک، دشت عباس، دشت آزادگان، 

شلمچه و... حضور داشتم.

ـ اگر خاطراتی از جنگ دارید برای ما بیان کنید.
خاطرات جنگ، خاطرات بسیار معجزه آسا و شیرینی است؛ اگر یاد همه 
ما باشد امام فرمودند: جنگ نعمت است. جنگ دانشگاه است. در واقع 
در جنگ همین جوان هایی که ما در کوچه و خیابان می بینیم، اینها هر کدام 
که جبهه می رفتند یک نیروی بسیار عظیم و پرقدرتی برای اسالم بودند، از 
جمله شب های عملیات که می شد، می گفتند: آقایان وصیت نامه هایتان را 
بنویسید. وقتی به چهره شان نگاه می کردیم، چهره هایی بود درخشان، خندان، 
نورانی که با یک عشق و شوق وصف ناشدنی وصیت نامه می نوشتند. 
همین بچه ها وقتی زیارت عاشورا می خواندند، به نحوی گریه می کردند 
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که بیهوش می شدند، دعای کمیل و توسل می خواندند. تمام اینها خاطرات 
عجیبی است.

یک روز یک بسیجی تقریباً سیزده ساله را دیدم که در چادری که ما بودیم 
داشت گریه می کرد. نام این بسیجی عبدالحسین بود. گفتم: چرا گریه می کنی؟ 
گفت: گریه می کنم که آمدم جبهه تا خط مقدم بروم و در عملیات شرکت 
کنم، گفتند تو را نمی بریم. گفتم. خوب شما پشت جبهه باشید و خدمت 
کنید. شما که نیت خیر داشتید به آن خیر رسیده اید. گفت: نه! من آمده ام که 
در عملیات شرکت کنم. گفتم: سن تو کم است و عملیات طول می کشد، 
خسته، گرسنه و تشنه می شوی. برایت سخت است. گفت: نه آقا! من همه 
اینها را می فهمم. گفتم: گلوله خمپاره هم قد تو است. گفت: مسأله ای نیست 
من آماده ام در عملیات شرکت کنم. بعد گفتم: اگر شهید شدی که هیچ، اگر 
اسیر شدی چی؟ عراق شما را در صحفه تلویزیون نشان می دهد. می گوید 
ایران نیرو ندارد که بچه ها را می آورد. این برای نظام ما نقطه ضعفی است.

بعد یكی از جوان های رزمنده را صدا زدم. یک کوله پشتی آورد. بستند به 
پشتش با تجهیزات کامل: هفت نارنجک، هشت خشاب پر، یک تفنگ ژ.ث. 
بعد کاله سر گذاشت که تا روی لب او بود. گفتم در این تپه ها با این آقا 
بدو؛ ببینم می توانی یا نه. هر چه او دوید این هم دوید. خیلی دویدند. بعد 
برگشتند. گفتم: عبدالحسین، نمی توانی. گفت: آقا من کجا عقب ماندم؟ هر 

چه خواستم که او را منصرف کنم نتوانستم.
همان جا به دوستان عرض کردم، آقایان، ما نباید به این بگوییم بچه، اگر سن 
و سالش کم و کوچک است ولی قدرت شهامتش زیاد است. امیرالمؤمنین 
هم که وزیر پیغمبر شد، سن و سالش کم بود؛ اما یک عده ایراد گرفتند که 
این سن و سالش کم است. به سن و سال نگاه نكنید. واقعاً نیرو و انرژی 
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بگیریم. اینها رهبران ما هستند، همان طور که حضرت امام فرمود که حسین 
فهمیده رهبر ما است که نارنجک به کمرش بست و به زیر تانک دشمن 

رفت.
امثال اینها زیادند. می دیدند که دستشان قطع شده است، اما نمی گفتند آخ! 
بیایید به ما کمک کنید، می گفتند: شما بروید جلو، نمی گفتند: ما را جمع کنید. 
یكی ترکش خورده بود و از بدنش خون جاری بود و هنوز پانسمان نكرده 
بودند. به دکتر می گفت: کی تمام می شود من برگردم! گفت: تو صبر کن این 

خون ها بایستد. می گفت: نه! آنجا به وجود من نیاز است.
این طور ایثارگرانی بودند، این طور مردان شجاعی بودند. با جان و دل از 
دین و وطن دفاع کردند. در جنگ، عزیزان فداکار بسیار خوب این مملكت 
به شهادت رسیدند که نباید اینها فراموش بشوند. اگر اینها را فراموش کنیم، 
ما ضرر می کنیم. ضرری که جبران ناپذیر است. ما باید هر چه می توانیم 
راه شهدا، یاد شهدا، خاطره شهدا و وصیت نامه شهدا را فراموش نكنیم. 
حقیقتاً اگر دنیا خودش را کر و کور نمی گرفت، هر چه از انقالب ایران و از 

جوان های ایران و جنگ ایران و عراق می گفت کم بود.
در اهواز شهرکی بود به نام سپنتا که بیمارستان 1200 تختخوابی داشت. 
بنده 30 روز آنجا امام جماعت بودم و سخنرانی می کردم. بعضی مواقع 
این تخت ها از مجروحین شیمیایی پر می شد. بعضی ها را اعزام می کردند 
به خارج. بعضی را اعزام می کردند به شهرهای دیگر کشور، بعضی سرپایی 
معالجه می شدند و می رفتند؛ ولی عده ای حدود 45 یا 46 نفر ماندند. من 
یكی یكی بدن هایشان را نگاه می کردم. بعضی چشمشان را از دست داده 
بودند، بعضی از آنها گردنشان و شانه شان تا کمر مثل چوب خشک شده بود، 

پوست ترک خورده بود و...
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آیا می شود چنین جنگی را فراموش کرد؟ چنین صحنه هایی را فراموش 
کرد؟ اگر ما کوتاهی کنیم، اینها روز قیامت از ما می پرسند که ما به شهادت 
رسیدیم و جنگیدیم و عزت آفریدیم؛ شما چه کردید؟ ما باید با جان و دل 
و با چنگ و دندان این انقالب را نگه داریم. ما باید راه آنها، مسیر آنها، هدف 
آنها، رشادت های آنها، ایثارگري های آنها، وصیت نامه های آنها را فراموش 

نكنیم و درس بگیریم و به کار ببندیم.

ـ برگردیم به ابتدای صحبت؛ به ایامی که شهید حسینی در زندان بود، 
فعالیت هایی که آن ایام صورت می گرفت وقتی ایشان به زندان رفتند به 
چه شکل بود، آیا فعالیت ها متوقف شد یا روندش ادامه داشت؟ وضعیت 

حوزه علمیه به چه شکل بود؟
وقتی ایشان به زندان رفتند، طلبه های فاضلی از قم می آوردند ولی یک یا دو 
ماه بیشتر نمی ماندند و برمی گشتند. طلبه هایی که آنجا بودند، بیشترشان به قم 
و مشهد رفتند، منتها حوزه به طور کامل تعطیل نشد. نیمه جان بود. آنهایی 
که اطراف شهید حسینی بودند، بیشترشان را تبعید کردند. طلبه ها هم رفتند. 
بنده شخصاً آنجا بودم. گفتم اگر من هم بروم در مدرسه بسته می شود. تا 
آخر که شهید حسینی برگشت؛ اگر چه من هم دائم تحت تعقیب بودم و 
اذیت می کردند. خالصه نگذاشتم در مدرسه بسته شود، تا ایشان برگشت.

ـ به عنوان حسن ختام اگر مطلبی دارید بفرمایید.
ـ راه این عزیزان و به طور کلی خاطرات، شجاعت، ایثارگري ها و تجربه های 
اینها باید در تاریخ ثبت شود تا نسل های بعد از ما هم بخوانند. ما امروز باید 
تالش کنیم، آثار آنها را جمع  آوری کنیم و در اختیار دیگران قرار دهیم. آنها 
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خون دادند و ما با سر قلم هایمان و با زبانمان باید این را به مردم برسانیم و 
خداوند هم به همه ما توفیق عنایت کند که ادامه دهنده راه آنها باشیم. خدا 
کمک کند که ما همیشه به فضل خدا و کرم خدا با معنویت و خلوص نیت 

و عقیده خالص حرکت کنیم.

ـ از این که در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزارم.
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بزرگ لشكر 41 ثاراهلل بود

گفتگو با سردار حاج قاسم سلیمانی
 پیرامون سردار شهید حاج قاسم میرحسینی1

ـ در خدمت سردار سرتیپ پاسدار حاج قاسم سلیمانی از فرماندهان 
ارشد سپاه و یادگار دوران پر خاطره دفاع مقدس هستیم. کسی که مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( از ایشان تعبیر فرمودند به کسی که خود 
بار ها در جبهه به شهادت رسیده و شهید زنده انقالب است. ضمن تشکر 
از حضور ایشان با توجه به سالگرد شهادت سردار شهید »حاج قاسم 
میرحسینی« که به عنوان قائم مقام در لشکر ۴1 ثاراهلل مدت ها با ایشان 
همرزم بوده از محضر ایشان درخواست می کنیم قالبی از شخصیت شهید 

میرحسینی را بیان بفرمایند.
سردار رشید اسالم شهید میرحسینی بزرگ لشكر 41 ثاراهلل بود. که واقعًا 
من امروز در هر مأموریتی جای خالی او را می بینم. شهید میرحسینی در 

1. روزنامه جمهوری اسالمی
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بعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود. در مورد شهید میرحسینی هرچه 
بگویم احساس می کنم اصاًل نمی توانم حق شهید او را ادا کنم. خیلی روح 
بزرگی داشت. یک مالک اشتر به تمام معنا بود. من نمی دانم مالک هم توی 

صحنه سخت محاصره جنگ مثل شهید میرحسینی بوده یا نبوده.

ـ با توجه به اینکه به دلیل مؤانست در روزهای جنگ رابطه نزدیکی با 
شهید داشتید لطفاً در مورد ابعاد شخصیت فردی و نظامی شهید صحبت 

بفرمائید.
شهید میرحسینی فرمانده ای بود که همه ابعاد یک فرمانده اسالمی را با 
تعاریف اصیل آقا امیرالمؤمنین )ع( دارا بود. با معنویت ترین شخصیت لشكر 
ثاراهلل بود. صدای دلنشین آوای قرآن شهید میرحسینی را هر کس می شنید 

از خود بی خود می شد.
او یک سخنور بود و وقتی شروع به صحبت می کرد به قول بچه ها سحر 
می کرد. تمام حرفهای خودش را با استناد به آیات و روایات نقل می کرد. 
من واقعاً احساس می کردم هیچ روحانی توی سن و سال خودش به پای 
ایشان نمی رسید. در بعد فرماندهی ما باید بگویم ایشان در جلسات همیشه 
صائب ترین نظرات را می داد. بهترین نظر، نظر شهید میرحسینی بود و در 

میدان عمل هم همان ها به وقوع می پیوست.

ـ لطفاً از حاالت شهید میرحسینی در شرایط سخت جنگ بگوئید.
خدا را شاهد می گیرم که هیچ وقت در چهره شهید میرحسینی در سخت ترین 
شرایط من هراسی ندیدم. انگار در وجود این مرد چیزی به عنوان ترس، 
هراس، دلهره و تردید وجود نداشت. اگر در محاصره بود همانطور صحبت 
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می کرد که در اردوگاه صحبت می کرد. در حالی که رگبار گلوله از همه 
طرف می بارید و همه خودشان را در پناهگاه ها پنهان می کردند، مانند پشت 
سنگری یا تپه خاکی ... که تیر نخورند، اما این شهید عالیقدر می ایستاد و ما 
همه مات و مبهوت حرکات او می شدیم. نگاه می کردم ایشان را مثل کسی 
که در جنگهای قدیمی جلو دشمن رجز می خواندند؛ بچه ها را بسیج می کرد، 

حرکت می داد و در آن صحنه شوخی می کرد.

ـ شهید میرحسینی را در جمیع ابعاد چگونه دیدید؟ 
خداوند این توفیق را به من داد که تقریباً از عملیات والفجر یک تا این اواخر 
که خیلی هم بود در خدمت ایشان باشم. من واقعاً این را می گویم که در 
همه شهدای جنگ تحمیلی خیلی دوستان بسیاری داشتم. در عملیات های 

مختلف هیچ کس را مانند ایشان ندیدم.

ـ گوشه ای از ابعاد معنوی و عرفانی شهید را اگر به خاطر دارید بیان 
فرمائید.

از زمانی که من در خدمت ایشان بودم هیچ وقت ندیدم که نافله شبش ترک 
بشود. یا هیچ نافله شبی ندیدم که از شهید میرحسینی بدون گریه تمام شود. 
و خدا شاهد است ما با گریه این شهید بزرگوار بیدار می شدیم. یک آدم 

عجیبی بود. دنیای بیكران معرفت بود.

ـ رابطه ایشان با نیروهای بسیج و تحت امر چگونه بود؟
می دیدم وقتی گردان دور ایشان حلقه می زد و ایشان می خواست سخنرانی 
کند از لحظه ای که بسم اهلل می گفت تا انتهای صحبتش واقعاً مثل یک 
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جوجه هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می گذارد همه حواسشان متوجه 
دهن مادر است، همه گردان مسحور ایشان می شد! محو ایشان می شد.

او ناجی همه عملیات ها بود در صحنه جنگ وقتی عراقی ها پاتک می کردند 
و فشار می آمد همین قدر که در جبهه می پیچید که میرحسینی آمد واهلل قسم 

انگار یک لشكر می آمد. اینقدر در کل جبهه تأثیر داشت.
در عملیات بدر یادم است که وقتی عراقی ها پاتک کردند شهید میرحسینی 
رفت توی پاتک، توی اوج سختی آن لحظه ای که همه به فكر برگشتن بودند. 
شهید میرحسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من قطعاً شهید میرحسینی را 
ناجی همه عملیات ها می دانم. نقش شهید میرحسینی در یک کفه ترازو و 

نقش مابقی گردان ها در کفه دیگر.
من هیچ جا ندیدم شهید از خودش تعریف کند که من ناجی فالن عملیات 
بودم و گمنام گمنام. امروز قبر شهید میرحسینی مثل یک قبر عادی در یک 
جای دور افتاده است. هیچ کس نمی داند که یک شخصیت به این بزرگی در 

زابل می زیست که این وصف روزش بود و آن شبش.

ـ حاالت و روحیات ایشان قبل از شهادت چگونه بود؟ 
در عملیات کربالی 4 بچه ها خیلی نگران ایشان بودند. هیچ عملیاتی شهید 
میرحسینی بدون زخم از صحنه خارج نشد. از تمام عملیات ها زخمی بر 
بدن داشت. به بچه ها گفته بود توی عملیات کربالی 4 نترسید که من شهید 

نمی شوم.
قبل از عملیات کربالی 5 شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت 
انگشتش را روی  اینجای من خواهد خورد. و  به  تیر  می کردیم. گفت: 
پیشانی اش گذاشت و همین طور هم شد. و بی سیم های لشكر ثاراهلل تا پایان 
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جنگ دیگر صدای دلنشین و ارزشمند و پرمعرفت میرحسینی را نشنیدند. 
آن صدایی که برای همه بچه ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، 
چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امیدبخش بود. دلنواز بود و 

دوست داشتنی. آن صدا خاموش شد.

ـ چگونه خبر شهادت ایشان را به شما دادند در رابطه با آن حال و هوا 
بفرمائید.

البته نمی توانستم باور کنم. در مقطع اول هم بچه ها به من نگفتند و این خبر را 
خیلی با احتیاط به من دادند. هیچ وقت خبر شهادت ایشان را از یاد نمی برم. 
من در دو سه عملیات واقعاً از خدا می خواستم که پایان عمر من همین مقطع 
باشد. یكی همین عملیات کربالی 5 بود. خصوصاً وقتی خبر شهادت شهید 
میرحسینی را شنیدم. احساس کردم که واقعاً لشكر ثاراهلل منهدم و منحل 
شد و از همه مهم تر فكر می کردم شهادت ایشان تأثیر بسیار عمیقی بر عدم 
موفقیت ما در عملیات کربالی 5 بگذارد. هیچ خبری مانند این خبر در لشكر 
ثاراهلل نمی توانست غم ایجاد کند. تا آن مقطع هیچ حادثه ای به اندازه خبر 
شهادت حاج قاسم برای بچه های لشكر ثاراهلل سخت نبود. حتی آن کسی 
که در عملیات حضور داشت و برادرش را یا پسرش را از دست داده بود 

عزادار شهید میرحسینی بود.

ـ در انتها ضمن تشکر از حضرتعالی که وقتان را به ما دادید اگر صحبتی 
دارید بفرمائید .

معنای تهاجم فرهنگی این است که بچه های ما چنین شخصیت هایی را 
نشناسند. جوانان باید چنین شخصیتهایی را برای خودشان الگو کنند. این 
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یک الگوی ارزشمند و مجسم در عمر ماست این را باید همه بشناسند و به 
همه شناسانده شود که ایشان از یک خانواده محترمی بود و بعد هم برادرش 
شهید شد. آن شهید بزرگوار دانشجو که توی سنگر کمین ایستاد و مقاومت 
کرد تا به شهادت رسید. خدا را قسم می دهیم به محمد و آل محمد به همه 
ما معرفت کافی برای شناخت این شخصیتهای ارزشمند و ادامه دادن راه شان 

را عطا نماید.
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شهید هفده ساله ای که هفده سال مفقود األثر بود

گفتگو با آیت اهلل بیانی
پدر شهید محمد کاظم بیانی

از حاج آقا وقت می گیرم برای مصاحبه راجع به فرزند شهیدشان »محمد 
رمل های  در  سال  هفده  پیكرش  که  ساله ای  هفده  شهید  بیانی«.  کاظم 
با  تسبیحی  شد،  شناسایی  تسبیحش  با  هم  بعد  بود!  مفقود  »شرهانی« 

دانه هایی به رنگ بی رنگ آب و نخ سبز که بعد از این همه مدت سالِم سالم 
بود و در جانماز »آیت اهلل بیانی« که در نجف شاگرد امام خمینی بوده و 
با حكم ایشان از سال شصت تا هشتادوسه امامت جمعه زابل  را بر عهده 
داشته جا خوش کرده؛ تسبیحی که هنوز چند قطره از خون شهید را در خود 

به یادگار نگهداشته است!

ـ با تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید، خواهش می کنم راجع به 
اخالق و رفتار و اعتقاد شهید محمد کاظم برایمان بگویید.
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با تشكر از شما که تشریف آوردید تا شمه ای از احوال شهیدم محمد کاظم 
بیانی را به عرضتان برسانم.

ایشان در سال 1345 که ما از عراق به عنوان دیدن آمده بودیم در زابل متولد 
شد. ما پس از مدتی دوباره راهی عراق شدیم. که در آن سال بنده و خانواده 
را ساواک خیلی اذیت کرد و اجازه رفتن نمی داد. ما که در سال 51 از عراق 
آمدیم ایشان هم با بود. تا پیروزی انقالب هم پیش خودم مقداری درسهای 
حوزوی را میخواند. در عراق ابتدایی را خواند و بعد هم که آمدیم ایران در 

زابل تحصیلش را ادامه داد.
گاهی اوقات ناراحت می شدم. و به شهید می گفتم من با تو قهرم. کاظم آن 
موقع هفت یا هشت ساله بود، چند قدم می رفت و برمی گشت و می گفت 
من که قهر نیستم بیا با من آشتی کن. با ما خوب رفتار می کرد. بسیار محبت 

آمیز. می توانم بگویم از طرف او محبت زیادتر بود.
بزرگ هم که شده بود؛ پانزده، شانزده ساله در طریق انقالب بود و به هر 
کس که می توانست کمک کند، کمک می کرد. آدم دوست داشتنی بود. کمک 
خرجیهایی هم که به او می دادم به رفقایش می داد یا برای رفقایش از من 
می گرفت. بعد از شهادت ایشان افرادی به من مراجعه می کردند و می گفتند 
شهید این مبلغ را به ما قرض داده و من که در جریان بودم می گفتم نه داده 

برای خودتان. 
از آن موقع که من او را شناختم کاماًل مقید به نماز و قرآن و نهج البالغه 
بود. این نهج البالغه قرمز رنگ را هم اوائل انقالب به ایشان هدیه داده اند و 
من هنوز نگهداشته ام. نقل کرده اند که ایشان هنگاه حمله و یورش به دشمن 

تكبیرهای بلندی می گفته. یعنی شعار توحید؛ اهلل اکبر!
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ـ به نظر شما خصوصیت بارز شهید کاظم چه بود؟
بی اعتنایی به دنیا. از همان اول نسبت به دنیا، عالقه ای را که دیگران ابراز 
می کردند، نداشت. در سفر سال 61 که جبهه می رفتیم صد نفری می شدیم. 
تمام هزینه مخارج سفر، تحویل یک نفر بود که او در یک ساک گذاشته بود. 
نزدیک اندیمشک مسئول پولها متوجه شده که ساک پولها گم شده است. 
هراسان شده بود و این طرف و آن طرف را شروع کرده بود به گشتن و 
از این و آن پرسیدن. از شهید هم پرسیده بود. شهید زده بود زیر خنده که 
اینها که تو برایشان نگرانی االغ هم تحویل نمی گیرد. معلوم شد شهید ساک 

پول ها را گذاشته جلوی االغ!

ـ خاطره دیگری هم از شهید کاظم در ذهن دارید؟
در نجف اشرف که بودیم نماز جماعت آیت اهلل خمینی می رفتیم در مدرسه 
آیت اهلل بروجردی. ایشان هم همراه من می آمد نماز. حضرت امام به نحو 
خیلی ساده ای و تک و تنها رفت و آمد می کرد و تنها می آمد و تنها می رفت. 

خیلی ساده. 
یک روز که امام طرف منزل می رفت، منزل ما هم همان طرفها بود. دست 
شهید در دستم بود که دیدم دستش را از دستم رها کرد و چیزی را از روی 
زمین برداشت. دیدم ایشان یک، یک دیناری پیدا کرده، گفتم چرا برداشتی؟ 
حاال هم که برداشته ای مال تو نیست و باید به مجتهد بدهی. پرسید مجتهد 
کیست؟ حضرت امام چند قدمی از ما جلوتر بود، گفتم آن آقا که جلوتر 
از ماست مجتهد است. کمی قدمهایمان را  تند کردیم و خودمان را به امام 
رساندیم. به امام ماجرا را گفتم و عرض کردم حاال پسرم می خواهد آن یک 
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دینار را خدمت شما تقدیم کند. حضرت امام هم یک دینار را گرفت و در 
جیبش گذاشت و دست کرد در جیب دیگرش و دو دینار داد به کاظم. این 

تشویق همواره در ذهن کاظم بود.
اولین سال پس از پیروزی انقالب من و کاظم هم رفتیم جماران برای دیدار 
امام. مالقات تمام شد و ما باید می رفتیم که  دیدم کاظم ایستاده و به امام 
نگاه می کند، پرسیدم چرا ایستاده ای؟ برویم! رو کرد به من و گفت مگر این 
امام همان امام نیست که به من دو دینار را داد. گفتم چرا. با لبخند گفت پس 
چرا االن از آن پولهایی که کنار میزش هست به من نداد! عالقه اش به امام 

عجیب بود.

ـ چطور شد که رفت جبهه؟
جبهه و جنگ که شروع شد ایشان شوق عجیبی به جبهه داشت. سال 1360 
هم که من با کاروانی راهی جبهه شدم ایشان هم با من بود. در سال 1360 که 
ما به جبهه رفتیم، طرف خوزستان، اندیمشک. فكر کنم عملیات فتح المبین 
بود و ایران اسرای زیادی هم گرفته بود که من هم در جمعشان صحبت 
کردم. از آنجا که برگشتیم ایشان همان موقع میل داشت بماند که من مانع 

شدم و گفتم حاال بیا بعد باز هم می توانی بیایی. 
در سال 1361 هم باز ایشان همراهم به جبهه آمد و از طریق سپاه و بسیج 
هم مأموریت داشت. ایشان ظاهراً دو ماه مانده بود به نوروز 1362 با تعدادی 
پاسداران رفت جبهه. من هر چه سراغ می گرفتم خبری  از بسیجیان و 
نمی شد تا اینكه اول اردیبهشت 1362 به من ظاهراً از اهواز زنگ زد. به 
من گفت دلم برای شما تنگ شده است و گفت جهت عرض ارادت زنگ 
زده ام و خداحافظی کرد. من هم گفتم بیا تا با هم جبهه برویم. این آخرین 
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صحبتش بود که ایشان چند روز بعد در عملیات و الفجر مقدماتی در تاریخ 
1362/1/22 به شهادت می رسد.

ـ شما کی خبر شهادت ایشان را شنیدید؟
اینجا اول از طریق سپاه خبر شهادتش به من رسید. بدنش را تحویل ندادند و 
گفتند شاید هم اسیر شده باشد. ظاهراً بدنش در محل شهادتش، شرهانی که 
شن زار است و شن های روانی هم دارد می ماند. منطقه و شرایط هم طوری 
بوده که کسی نمی توانسته برود و بدن شهید را بیاورد. باز از گوشه و کنار 
خبرهایی از شهادت یا اسارت ایشان می رسید. وقتی شهید شد 17 سال سن 
داشت. 17 سال هم زیر شن های شرهانی و خاک های میدان جنگ بود و 

بعد از 17 سال خبر آوردند که بدن ایشان پیدا شده.
البته از بدنش چیزی نمانده بود و ایشان را از تسبیحی که در استخوان های 
دستش بوده و چند جای آن تسبیح هم خون آلود بوده شناسایی می کنند. 
االن من آن تسبیح را دارم و در جانمازم هست. زمانی هم که ایشان را دفن 

کردیم من گفتم خدایا این قربانی را از ما قبول کن. 

ـ پس در واقع شما در طول این هفده سال نمی دانستید که ایشان شهید 
شده اند یا خیر، این مدت را چطور تحمل کردید؟

ما خیلی نگران بودیم. مخصوصاً مادرش. نصف شب کسی در می زد فكر 
می کردیم کاظم برگشته است. رادیوی عراق را گوش می دادیم که شاید 
اگر اسیر شده صدایش را بشنویم. این دل نگرانی یک طبع عرفی است و 
اال روحیه من، تسلیم در برابر رضای الهی بوده است. مثاًل به هر کسی که 

بگویند بچه تان گم شده نگران می شود، این طبع عرفی است. 
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امثال کاظم ما زیاد بودند. شهید 13 ساله هم داشتیم. آقای هاشمی از بنجار 
سیزده ساله بود. شهید نصیری هم از همین شهر زابل سیزده ساله بود. 
آقای نصیری در زابل معروف بود. پسرش شهید شده بود. مراسم باشكوهی 
برگزار کرد. اما برخالف رسم معمول آن موقع گفت شام یا نهار نمی دهم و 

چكش را داد به من و گفت بفرستید برای کمک به جبهه.

ـ عده ای می گویند کسانی که به جبهه رفته اند شانسی شهید شده اند؟ یا 
در وقایع تروریستی اخیر، مثل تاسوکی، دارزین، الر، شورآب، پیشین 
و ... عده ای اتفاقی و شانسی خونشان به زمین ریخته و در واقع شهید 

نشده اند؟
اوالً: ما عنوان شهید را به کسانی اطالق می کنیم که آماده اند و برای مبارزه با 
دشمن پا به میدان مبارزه گذاشته اند، این افراد چه در میادین جنگ و جبهه 
و چه توسط تروریست ها در جایی دیگر مثاًل جلوی درب منزل خون 

سرخشان بر زمین بریزد، اینها همه عنوان شهید دارند.
ثانیاً: در روایات دارد که من مات علی حب آل محمد مات شهیداً ؛ این 
روایت را اهل سنت هم نقل کرده اند. لذا خیال نكنید که آنها نشسته بودند و 

تیر خوردند، خیر آنها در حقیقت در مقابله با دشمن شهید شده اند.
ثالثاً: هر کسی یک اجلی دارد، حاال کسانی که در جبهه هستند اگر اجلشان 
رسید در آنجا با تیر یا غیر تیر از دنیا می روند. کسانی هم که تیر خورده  و 

باقی مانده اند، اجلشان به نحوی که از دنیا بروند نرسیده بوده. 
من یادم هست که همان موقع جنگ، کسانی بودند که خیلی  اصرار می کردند 
که فرزندانشان به جبهه نروند حتی افرادی برای جوانشان موتور و ماشین 
می خریدند که جبهه نروند. یكی از همان جوانها با همان موتوری که پدرش 
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برایش خریده بود در نزدیكی میدان امام حسین علیه السالم زابل تصادف 
کرد و کشته شد. اتفاقاً همسایه ای داشتند که او در جبهه به شهادت رسید 
و اتفاقاً تشییع هر دوشان هم یک روز بود. پدرش با تأسف و ناراحتی زیاد 

می گفت ای کاش او را فرستاده بودم جبهه.
من تا مدت ها اطالع نداشتم که برخی از کسانی که رابطه کاری هم با آنها 
داشتم جانباز هستند. خدا خواسته که جانباز عزیز زنده بماند و خیرش به 
مردم برسد و شما می بینید که مقام معظم رهبری را یكی ترور می کنند و 
ایشان زنده می ماند اما شهید بهشتی، همراه تعداد زیادی از یاران انقالب به 
شهادت می رسد. پس باید به وظیفه عمل کرد، چه در جبهه و چه در غیر 

جبهه.

ـ برخی هم می گویند چرا یاد شهدا را زنده نگه می دارید، کمی هم به 
فکر زنده ها باشید. 

ببینید! از شهید کسی زنده تر نیست و تجلیل از شهید، قدر دانی از لحظه 
لحظه زندگی است. ما یاد شهدا را زنده نگه می داریم برای اینكه از روحیه 
آنها استمداد بگیریم. برای اینكه تكلیفمان را بدانیم. اینها زندگانی دنیا را در 
طاعت خدا سپری کردند و در همین راه جانشان را اهدا کردند. حال ما باید 
ببینیم چه نسبتی با آنها داریم. شهدا راهی را انتخاب کردند تا راهگشای مردم 
به سوی خدا باشد. و چون شهید برای یک زمان خاصی شهید نمی شود، 
خونش کهنه شدنی نیست و زنده بودنش نزد خدا به نحو خاصی است، 
قرآن میفرماید: و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتاً بل احیاء عند ربهم 
یرزقون؛ لذا آنها زنده خاص هستند و نه خونشان کهنه می شود و نه روشی 

را که در پیش داشتند، این از اول اسالم بوده و خواهد بود.
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ـ با تشکر از شما که در این گفتگو شرکت کردید، صحبت پایانی شما 
را می شنویم. 

 صحبت اول و آخر من این است که همه مردم انقالب را شناخته اند و راه 
شهدا را درک کرده اند و فهمیده اند. به خون شهدا و راه شهدا پایبند باشند. 
در انقالب اسالمی از نظر مادی هم مردم خیلی بهره مند شده اند اینها را در 
نظر بیاورند و در راه انقالب تالش کنند و خودشان را از برخی آلودگی ها 
تطهیر کنند و راه آخرت را در پیش بگیرند که دنیا پل است و باید از روی 

آن عبور کرد.
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مرگ در راه خدا حجله دامادی ماست

وصیتنامه شهید محمد کاظم بیانی

»شهید محمد کاظم بیانی« دو وصیتنامه یكی در تاریخ 21 /1361/11 و 

دیگری در تاریخ 1360/12/9 نوشته است، در اینجا متن این دو وصیتنامه 
آمده است.

وصیتنامه اول شهید »محمد کاظم بیانی«
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

َ اْشتَری مَِن الُْمْؤمِنیَن أَنُْفَسُهْم َو أَْموالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة یُقاتُِلوَن في َسبیِل  إِنَّ اهللَّ
ِ َفیَْقتُُلون اهللَّ

قرآن کریم
اشهد ان ال اله اال اهلل و اشهد ان محمدا رسول اهلل 

سالم بر امام امت که رهبری وی چون پیامبر است برای این ملت، درود بر 
حسین ابن علی یكه تاز میدان جهاد و شهادت و اسوه شهامت و شجاعت و 
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سالم بر یاران صدیقش که چون پروانه وار به دور شمع وجود حسین جمع 
شدند و پروانه وار سوختند.

درود بر تمام شهیدان راه حق و آزادی، سالم بر پدر و مادر عزیزم که 
فرزندی را به این سن رساندند و روانه جبهه ساختند و سالم بر ملت شهید 

پرور و قهرمان زابل. 
چند کلمه به عنوان وصیتنامه می نویسم.

قبل از هر چیز بگویم که اگر روحانیون نبودند تا چندین سال دیگر آمریكا و 
ابرقدرتها بر گرده ما سوار بودند و از ما به عنوان یک برده استفاده می کردند، 
پس قدر روحانیون را بدانید و به هر قیمتی شده از آنان پشتیبانی کنید تا 
میتوانید از ارگانهای انقالبی پشتیبانی کنید، چون ضد انقالب میخواهد شما 

را از یكدیگر جدا کند. 
تنها چیزی که شما را به پیروزی رسانده حفظ وحدت بوده و هست پس 
دست از تفرقه و جدایی بردارید. در این زمان که زمان جنگ است ممكن 
است در جامعه کمبودهایی وجود داشته باشد از این کمبودها ناراحت نشوید 

که خداوند در هر لحظه شما را آزمایش می کند.
امت گرامی! به فرموده های امام خمینی عزیز گوش فرا دهید که پیروزی شما 
در اطاعت از فرموده های این مرد کبیر است.  و به مجالس عمومی خصوصًا 

مجالس دعا و قرآن توجه زیاد کنید و همیشه امام را دعا کنید.
برادران و خوهران! سعی کنید دست به دست یكدیگر دهید و منافقین را از 
صحنه بدر کنید و هیچ فرصتی به آنها ندهید که بخواهند فعالیت خود ادامه 

بدهند.
برادران و خواهران سعی کنید هر چه زودتر به یاری رزمندگان در جبهه ها 

بشتابند زیرا بعد از جنگ با عراق جنگ با اسرائیل صهیونیزم است.
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خواهران عزیزم! سعی کنید در ظاهر و کارهای مفید به رزمندگان کمک کنید 
و پشتیبانی محكم برای رزمندگان در جبهه ها باشید.

برادران عزیزم! این راهی که رفته ام هر چند پیروزی است و آرزویم شهادت 
است اگر پیروز شدیم به جای خود و اگر به آرزویم رسید شما باید راهم 
را ادامه دهید و آن چنان مشت محكمی بر دهان این منافقین بزنید که دیگر 

با ملت طرف نشوند.
خواهران عزیزم! وقتی به آرزویم رسیدم شما باید راهم را زینب وار ادامه 

دهید.
خواهران و برادران عزیزم! وظیفه شما است که رزمندگان که در جبهه هستند 
کمک کنید و برای آنها نیرو و یا امكانات مورد نیاز بفرستید و شما هستید 
که پشتیبان رزمنده ها باشید و نگذارید منافقین در داخل به کار و راه خود 

ادامه دهند.
پدر و مادر عزیزم! من در زندگی شما را خیلی ناراحت کرده ام و اکنون که 

عازم جبهه جنگ هستم قدر شما را فهمیده ام. 
پدر و مادر عزیزم! می دانیم که سخت است ولی اگر من کشته شدم از شما 
می خواهم که برای من گریه نكنید برای حسین گریه کنید چون اگر خدا 
قبول کند شهید هستم و کسی که شهید می شود تازه اول زندگی خود را 

شروع کرده است آن هم نزد خدا.
پدر و مادر عزیز! من در زندگی به شما خیلی زجر رسانده ام، مرا ببخشید و 
از شما می خواهم که برای من از تمام دوستان و خویشان و آشنایان رضایت 

طلب کنید.
پدر و مادر عزیزم! وقتی شهید شدم شما باید خوشحال باشید، حوصله به 
خرج دهید و استقامت داشته باشید و هیچ نگران نباشید و برای حسین گریه 
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کنید. از مردم دعوت کنید در تشییع جنازه ام شرکت کنند و اگر امكان دارد 
مرا در مشهد دفن نمایید.

  در پایان چند وصیت دارم که برایتان می نویسم:
1. از پدر و مادر و خواهران و برادرانم که اگر من شهید شدم و به آرزویم 
رسیدم در میان مردم برایم گریه نكنید زیرا اگر گریه کنید این منافقین 

خوشحال خواهند شد و روح من آزرده خواهد شد.
2. از تمام خواهران و برادران زابل می خواهم که امام را تنها نگذارند و دعا 
کنند که طول عمر امام تا ظهور حضرت مهدی )ع( ادامه داشته باشد و برای 
رزمندگان هم دعا کنند که به پیروزی برسند هر چند پیروزی نزدیک است، 

انشاء اهلل.
3. از پدر و مادرم می خواهم که مرا در مشهد در کنار قبر دیگر شهیدان 

بخاکم سپارند.
4. از برادرم محمدرضا می خواهم که اگر شهید شدم در شب جمعه برای من 

دعای کمیل بخواند و برایم دعا کند تا گناهانم آمرزیده شود.
5. دلم می خواهد در تشییع جنازه ام کسی برایم گریه نكند تا این منافقین 
نفهمند و با کشته شدن جوان هفده ساله به خود آیند و به راه اسالم برگردند.
6. تنها خواهشی که از شما مردم زابل دارم این است که برای رزمندگان در 

جبهه دعا کنید تا پیروز شوید.
2. از تمام مردم حزب اهلل می خواهم که رابطه خود را با سپاه و با فرمانداری 
و روحانیون و ارگانهای انقالبی قطع نكنند و جوانان داوطلبانه به جبهه بروند 

سنگرهای شهیدان را پر کنند.
 

 مرگ در راه خدا حجله دامادی ما است
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ای خدا حجله به آیین ده و دامادم کن
خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

محمد کاظم بیانی
1361/11/ 21

وصیتنامه دوم شهید »محمدکاظم بیانی«
 باسمه تعالی

وصیت نامه کاظم بیانی
مبارک باد بر کشور عزیز ایران و بر ملت شریف، رزمندگانی چنین قدرتمند 
و عاشقانی چنین محو جمال ازلی و سربازانی چنین دلباخته که شهادت 
را آرزوی نهایی خود و جانبازی در راه محبوب را آرمان اصیل خویش 
می دانند. افتخار بر رزمندگانی که جبهه های نبرد را با مناجات خویش و راز 

و نیاز با محبوب خود عطرآگین نموده اند. )امام خمینی( 
صفحات تاریخ شكوهمند انقالب خونبار اسالمی ملت قهرمان و مسلملن 
ایران چنان به سرعت ورق می خورد که که تحلیل گران و وقایع نگاران 
فرصت تأمل و تحلیل و تفكر در ماهیت وقایع و کنه حوادث شگرف 
)چند کلمه ناخوانا( از دیگری اتفاق می افتد نمی دهد. هر ورقی از این دفتر 
خونبار لبریز از شهادت ها )ناخوانا( ایثارها و از خودگذشتگی ها و حماسه 
آفرین های بزرگی است که در مبارزه حق با باطل خبر از فتح بزرگی می دهد 
که این فتح بزرگ به دست توانای دلیر حماسه آفرینان خط خون در برابر 
چشمان حیرت زده و بهت زده جهانیان به نمایش درخواهد آمد، چرا که این 
قرن، قرن غلبه مستضعفان بر تمامی مستكبران و سرکرده های ظلم و ستم و 

کفر و نفاق خواهد بود. 
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هان! ای مستضعفان دنیا! نظر افكنید بر نظامی نوپا و مظلوم که چگونه 
مورد حمله تمام دشمنان، دشمنان خارجی و دشمنان داخلی )منافقان( قرار 
گرفته. هان! نظر افكنید بر قرآن و اسالم که به قول امام مظلوم قرار گرفته. اما 
بدانید که این مظلومیت دیری نخواهد پایید چرا که فرزندان ایران اسالمی 
به صالبت »طور« ]و[ »احد« به مقاومت ایستاده اند و دلیرانه به پیشروی 
خویش در مبارزه بی امان خود با چپاولگران آدوخوار ادامه خواهند داد. و 
روزی فراخواهد رسید که تمامی دنیا در لوای پرچم اهلل اکبر مجتمع خواهند 

شد. 
این نكته را می خواهم اضافه کنم که به خاطر احساس وظیفه و مسؤولیت 
شرعی، من دست از کالس درس کشیدم و با رغبت و رضای خاطر به جبهه 
می روم، چرا که گوشه ای از وطن اسالمی ام در چنگال خصم می سوزد چرا 
که باید خاکی باشد که بر صحنش بنشینیم و درس بخوانیم. می رویم به جبهه 
تا در مدرسه ای دیگر به بزرگی تمام ایران از خونین شهر تا بلندای اهلل اکبر و 
از آنجا تا چزابه و گیالن غرب درس معرفت، درس عشق، ایثار و شجاعت 
بیاموزیم. می روم تا فرداها را زیباتر سازیم تا اینكه فردا کودک خوزستانی 
بی دغدغه و بدون ترس از آتش خمپاره و تانک در کالس درس بیاموزد 
آنچه را که به آن نیازمندیم. به جبهه می رویم تا به دنیای به خواب رفته اعالم 
کنیم که تنها ارتش ایران نیست که می جنگد که هر ایرانی و هر دانش آموز، 
جنگجو و تكاور دلیری هست که در راه استقالل و حیثیت اسالمی اش تا 
پای جان خواهد جنگید. در خاتمه سالمتی همه را از خدا خواهانم و چند 
نكته را که مربوط به زندگی خصوصی خودم می شود شرح می دهم و از 

بازماندگان باالخص پدرم می خواهم که به آنها عمل نماید. 
1.  اگر توفیق شهادت یافتیم و شهادت نصیب ما شد، از خانواده ام می خواهم 
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که مرا در مشهد در جوار سایر اقوام و دوستان شهیدم دفن نمایند. 
2.  از پدرم می خواهم که برای آمرزش روحم دعا کند و نماز برایم بخواند 

و قرآن تالوت نماید. 
محمد کاظم بیانی 

1360/12/9
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شهادت با  لوله او که به قرآن متبرک شده بود1

بیست سال پیش از این، جواني بیست و یک ساله، همراه دوستانش مظلومانه 
و غریبانه سربرسنگ  هاي داغ کوهستان، عاشقانه دعوت معبود را لبیک گفت 
و ساغر شهادت را سر کشید و از این دار فاني به سوي دیار باقي پر کشید. 
یاد شهید، شور آفرین است و شعور آور و همچنان که شور و شعور، زمان 
و مكان نمي شناسد، یاد شهید نیز زمان و مكان نمي شناسد، اگر چه »پندار 
ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما 
را با خود برده است و شهدا مانده اند.« آنچه مي خوانید مصاحبة خبرگزاري 
ابنا با برادر این شهید سعید، جناب آقاي سرهنگ »محمد ناظري« فرمانده 

سپاه شهرستان زابل است.

ـ لطفاً از »شهید اکبر ناظري« و خانواده اي که وي در آن نشو نما یافته 
برایمان بگویید.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. این شهید بزرگوار، ششمین فرزند خانواده بود، 
1. این مصاحبه در تاریخ 1387/12/9 انجام شده است.
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خانواده اي کشاورز، با چهار برادر و پنج خواهر. با پدر و مادري بي سواد، اما 
عاشق اهل بیت.

 پدرم تعریف مي کرد که یک وقت احساس مي کند که محیطي که در آن 
زندگي مي کنند، از لحاظ اخالقي سالم نیست و ممكن است در تربیت ما 
بچه ها، که گه گاهي ماجراهاي دل آزار کوچه و بازار و خیابان را هم به ایشان 
مي گفتیم، تأثیر منفي داشته باشد، علي رغم مشكالت اقتصادي فراوان از آنجا 

مهاجرت مي کند.
یكي از برادرهایم »حسین« آقا فرماندة بسیج یكي از ادارات استان است. 
برادر دوم هم  »اصغر« آقا، از  جانبازان دوران هشت  سال دفاع مقدس است. 
ایشان برخي شب ها از درد نمي تواند بخوابد، کم کم آب مي شود. من هم 
مخلص بسیجي ها هستم. فوق لیسانس مدیریت دولتي دارم و در دانشگاه  

تدریس مي کنم.
اما »شهید اکبر«؛ وي در سال 1345 در روستاي حسین آباد بخش شیب 
آب زابل به دنیا آمد. ابتدایي را در روستاي حسین آباد گذراند و براي ادامة 
تحصیل در مقطع راهنمایي به لوتک رفت. لوتک در چهار کیلومتري حسین 
آباد قرار داشت، که این شهید عزیز با عزمي راسخ در سرما و گرما و خیلي 

وقت ها پیاده این چهار کیلومتر را مي رفت و مي آمد.

ـ یعني روزي هشت کیلومتر؟
بله، بعد هم در شهرستان زاهدان در دبیرستان امام خمیني دیپلم گرفت، 
بسیجي بود و خیلي عالقه داشت پاسدار شود. لذا در قسمت عملیات سپاه 
پاسداران شهرستان زاهدان مشغول فعالیت شد و الحمدهلل در برقراري امنیت 

و دفع تهدیدات اشرار نقش مهمي در سپاه داشت.
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ـ روي سنگ قبر این شهید عزیز نوشته شده که ایشان در رودماهي به 
شهادت رسیده اند، مي خواستم بدانم رودماهي کجاست؟

رودماهي منطقه اي بین بم و زاهدان است. منطقه اي کوهستاني و صعب العبور 
و خشن. که از نظر اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر منطقه اي غیرقابل نفوذ 

محسوب مي شد.

ـ جریان اعزام این عزیز و دوستانشان به رودماهي چه بود؟
سال 1366 خبر آمد که یک گروه از اشرار در رودماهي مستقر هستند. یک 
گروه حدوداً چهل نفري به فرماندهي »شهید قاسمي« جهت قلع و قمع 

اشرار عازم رودماهي مي شوند.
البته قبل از اینكه آنها برسند، در راه پیكي از طرف اشرار براي شهید قاسمي 
پیغام مي آورد که ما نهارمان آماده است، شما هم بیایید و نهار را با ما بخورید، 
بعد هم برگردید و بروید، و اال همانطور که مي دانید این منطقه، منطقة ماست 
و ما هم همة شما را مي کشیم. یعني تهدید و تطمیع با هم. شهید قاسمي 
حاضر به تسلیم و سازش با دشمنان نظام نمي شود و با صالبت پاسخ 
مي دهد یا تسلیم مي شوید و یا با شما مي جنگیم. در نهایت هم به مصاف 
اشرار مي روند و مي جنگند و همه شهید مي شوند. سه روز بدن مطهرشان 
در کوهستان و زیر آفتاب داغ تابستان مثل بدن  مطهر امام حسین و یاران 

باوفاي ایشان ماند.
بررسي هاي بعدي نشان مي داد که بچه ها خوب جنگیده بودند؛ تا آخرین 
فشنگ و تا آخرین قطرة خون. در حالي که بچه ها از نصف بیشتر کوه هم 
عبور کرده بودند، تیرهایشان تمام مي شود و در حالي که بیشترشان هم 
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زخمي شده بودند، اشرار جرأت پیدا مي کنند، که از مخفي گاهشان بیرون 
بیایند و بچه ها را تیر خالص بزنند. حتي برخي بچه ها اسلحه هایشان را زیر 

سنگ ها پنهان کرده بودند که دست دشمن نیفتد.
این موارد را مي توانم بگویم اصاًل در عملیات ها نداشته ایم. این گروه، گروه 
خاصي هستند. به نظر من باید راجع به این عزیزان فیلم و بلكه فیلم ها ساخته 
مي شد. هیچ جنازه اي نبوده که از پشت تیر خورده باشد، و هیچ کدام از شهدا 
دور از معرکة نبرد به شهادت نرسیدند. همه همدالنه و متحدانه تا آخرین 
قطرة خون و تا آخرین فشنگ جنگیدند. خیلي ها که زخمي شدند، با چفیه 
زخمشان را مي بسته و به مبارزه و پیشروي به سمت قلة کوه ادامه مي داده اند. 

صحنة جنگ کاماًل مشخص بوده.

ـ شما طوري صحبت مي کنید که انگار خودتان جزء اولین کساني 
بوده اید که بر بالین شهدا حاضر شدند، آیا اینگونه است؟

نه متأسفانه، این مطالب را بچه هاي اطالعات که آنجا رفته بودند براي من 
تعریف کردند و من بي واسطه از زبان آنها براي شما نقل مي کنم.

ـ اشرار چند نفر بوده اند؟
اشرار حداقل دو برابر این گروه بودند. منطقه، منطقة آنها بوده و آنها اصاًل 
احتمال نمي دادند کسي جرأت کند و آنجا سراغشان برود. ظاهراً اول هم 
فكر کرده بودند که حضور این گروه، یک حضور صوري است، لذا گفته 

بودند نهارتان را بخورید و بروید.

ـ بچه ها چقدر جنگیده بودند؟ چند ساعت؟
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حداقل نصف روز را بچه ها با توجه به دوري منطقه از مراکز نظامي و 
کرده  مقاومت  آنها،  به  امكان کمک رساني  و عدم  و کوهستاني  انتظامي 
بودند. به عبارتي همچون امام حسین و اصحاب و انصار حضرت، از ظهر 
تا غروب، که این خود دوباره ما را به یاد کربال و عاشورا  و حضرت 

مي اندازد. سیدالشهدا 

ـ »شهید اکبر« به چه صورت به شهادت مي رسد؟
ظاهراً اول تیر به پاي این شهید مي خورد، بعد ایشان با چفیه پایش را مي بندد 
و پیش روي اش را به طرف قلة کوه ادامه مي دهد. تیر دوم مي خورد به پهلوي 
سمت راست شهید اکبر، ایشان دوباره پهلویش را مي بندد و با توجه به اینكه 
بیسیم چي بوده، مجدداً تالش مي کند پابه پاي فرمانده اش حرکت کند. بعد 
که تیرهایشان تمام مي شود و اشرار جرأت مي کنند از مخفي گاهشان بیرون 
بیاند، ایشان بي سیم را زیر سنگ ها پنهان مي کند که دست دشمن نیفتد. تیر 
خالصي که به شهید اکبر مي زنند، به قلبشان مي خورد و باعث سوراخ شدن 

قرآن کوچكي که همیشه همراه شهید بوده مي شود.

ـ االن این قرآن کجاست؟
االن این قرآن در موزه شهدای استان در شهرستان زاهدان قرار دارد، که این 

خود براي ما آرامش بخش بود.

ـ چرا؟
چون قرآن روي قلب شهید بود، قلبي که مملو از عشق به خدا و اسالم و 
ائمه و انقالب و امام بود، از طرف دیگر قرآن به خون مطهر این شهید آغشته 
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شده بود و در واقع ایشان با گلوله اي که با قرآن متبرک شده بود، به شهادت 
رسیدند. من از این جریان احساس رضایت مي کردم تا ناراحتي؛ تا جایي که 
برخي به اعتراض مي گفتند که فالني شما چرا احساس ناراحتي نمي کنید؟ 

که آن وقت هم من همین دالیل را برشمردم.

ـ آیا خاطره اي هم از این شهید عزیز به یاد دارید؟
از خاطراتی که برایم جالب است و همیشه هم در ذهنم هست، مربوط به 
مكان خاکسپاری این شهید عزیز است. من، پدر و مادر شهید زابل بودیم. 
شهدا را از رودماهي به زاهدان و از زاهدان به شهرهاي خودشان فرستادند 
و این شهید هم به زابل منتقل شد. وقتي هم پیكرشان در سردخانة زابل بود، 

من به دیدارشان رفتم.
شهید مجرد بود و باید در کنار پدر و مادرش در روستاي حسین آباد زابل 
دفن مي شد و فردایش قرار بود شهید در روستا دفن شود. برادر بزرگم 
بي مقدمه گفت حاال اگر شهید را در زاهدان دفن کنیم بهتر نیست. بعد هم 
پیكر شهیدي که به شهر خودش و کنار خانواده اش آمده برگشت به یک 
شهر غریب. ما اصاًل نفهمیدیم که چه شد! من فكر مي کنم شهید خودش 
دوست داشت کنار دوستانش دفن شود، مثاًل ایشان با »شهید برفي« خیلي 
رفیق بود. اصاًل شهید در خانواده نمونه بود. یک دوستي و مهرباني خاصي 
داشت که او را از ما سه برادر که از او بزرگ تر هم بودیم متمایز مي کرد. زود 

صمیمي مي شد و زود هم تأثیر مي گذاشت.

ـ انعکاس شهادت این عزیزان در منطقه چگونه بود؟
درست است که بچه ها در ظاهر شكست خوردند، اما خون آنها همچون 
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خون امام حسین)ع( و یارانش اثرات زیادي در استان داشت و باعث شد 
سپاه در آن منطقه با اقتدار بیشتري حضور پیدا کند و در نتیجه منطقه براي 
اشرار ناامن شود. از طرفي باعث اتحاد و انسجام بیشتر مردم و در واقع تثبیت 

انقالب اسالمي در این منطقه شد.

ـ سرانجام این اشرار و تروریست ها چه شد؟
برخي از آنها و از جمله سرکردة  آنها توسط نیروهاي سپاه به درک واصل شدند.

ـ با تشکر از شما که در این گفگو شرکت کردید، سخن پایاني شما را 
مي شنویم.

خوشا به حال آنها که رفتند. ان شاءاهلل که آنها براي ما شفاعت کنند که عاقبت 
به خیر بشویم که دنیا محل گذر است. الحمدهلل االن هم جوانان خیلي خوبي 
داریم که با همان روحیه، آمادة دفاع از انقالب و ارزش هاي اسالم هستند. 
حتي کساني که ممكن است در ظاهر با نظام همخواني نداشته باشند، به 
وقتش به بهترین عناصر دفاع از آب و خاک و دین و ناموس این مرز و بوم 

تبدیل خواهند شد.

وصیتنامه شهید اکبر ناظری
هر کس امام را قبول نداشته باشد حق ندارد سر قبر من بیاید

بسم اهلل الرحمن الرحیم
وال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون

گمان مبرید کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده اند بلكه زنده اند و نزد 
خدا روزی می خورند. 
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من اکبر ناظری فرزند عباس وصیتنامه خود را بنام خدا و راه تداوم انقالب 
اسالمی به رهبری زعیم عالی قدر امام امت خمینی روح خدا شروع می کنم.
ای مردم مسلمان و مستضعف ایران به خصوص مردم خوب سیستان و 
بلوچستان، این انقالب را به رهبری امام امت ادامه دهید. ما ملت ایران خیلی 
خون داده ایم که این انقالب به پیروزی برسد، نكند که از رهنمود های امام 
عزیزمان سرپیچی کنید و امام را تنها بگذارید؛ او نائب امام زمان )عج( است.
نگذارید خون این شهیدان پایمال شود. ما هر چه خون بدهیم انقالبمان 
پایدار تر می شود. این آمریكای خائن با کمک منافقین دارند شاخ و برگ این 
نهال انقالب را می ریزند. ما نباید بگذاریم که این ابر قدرت ها و واسطه های 
داخلی آن ها به این انقالب ضرر و زیان برسانند اگر چه همه را بكشند ما 
باید تا آخرین قطره خونمان را به پای این نهال بریزیم و آن را آبیاری کرده 
و رشدش بدهیم. در زمان امام حسین )ع( امام را تنها گذاشتند حاال که امام 

خمینی راه او را می رود ما نباید او را تنها بگذاریم.
از خانواده ام می خواهم که خط امام را ادامه دهند و از برادرانم می خواهم 
در صحنه های انقالب و بسیج شرکت داشته باشند. اگر روزی به شهادت 
رسیدم ادامه دهنده راه من باشند. از برادران و دوستانم می خواهم که بعد 
از من اسلحه را به دوش بگیرند و خون خودشان را به پای درخت اسالم 
بریزند تا درخت اسالم بارور تر گردد. هر کس امام را قبول نداشته باشد حق 

ندارد سر قبر من بیاید و اال به خون تمام شهیدان خیانت کرده است. 
پدر و مادرم! ما امروز در زمان امتحان هستیم و باید چه در جبهه و چه در 
پشت جبهه در سنگر مبارزه با ضد انقالب و اشرار، حسین گونه مقاومت 
کنیم. حسین امروز، خمینی است. در وجود امام عزیزمان دقت کنید و با 

شناخت کامل، پیرو او باشید.
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خواهرانم از شما می خواهم که در حفظ حجاب کوشا باشید. در پایان از 
پدرم و مادرم که زحمات بسیار زیادی را برای من کشیده اند تشكر می کنم 

و خود را مدیون شما می دانم.
از برادران، خواهران و دوستانم درخواست حاللیت دارم. خدا همه ما را 

ببخشاید اگر شهادت نصیبم شد برایم گریه نكنید تا دشمن شاد نشود.
 درود بر خمینی
 اکبر ناظری
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/ایی بهتر از خاش

گفتگو با برادر شهید »حجت االسالم و المسلمین علی عبادی«1

»حجت االسالم و المسلمین علی عبادی« روحانی شهید سی و شش 

ساله ای است که مسؤولیت مجتمع مدارس قدس رستگاران را در سه مقطع 
دبستان، راهنمایی و دبیرستان در شهرستان خاش به عهده داشت، شانزدهم 
فروردین ماه 1386، در خاش، ترور و به شهادت رسید. آنچه می خوانید 
گفتگو با برادر این شهید سعید است، کسی که خودش را نه با تاریخ تولد و 

نه با مدارج علمی، که با رفتن به جبهه معرفی می کند.

ـ لطفاً خودتان را معرفی کنید و کمی از شهید و خانواده ای که وی در 
آن نشو و نما کرده، بگویید.

با تقدیر و تشكر از شما که به شهید، شهادت و فرهنگ شهادت اهمیت 
می دهید. ما سه برادر هستیم که در خانواده ای کشاورز و متوسط از لحاظ 

1. این مصاحبه در اردیبهشت ماه 1388 در شهر مقدس قم با ایشان انجام شده است.
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اقتصادی، در چهار محال و بختیاری، منطقه فالرد متولد شده ایم. اخوی 
بزرگم دبیر است. او وقتی هفده ساله بود، همزمان با شروع جنگ رهسپار 

جبهه شد و در مجموع افتخار داشت که بیش از سی ماه جبهه باشد.
بعد از ایشان هم من چندین بار اعزام شدم که از وسط راه من را برمی گرداندند. 
تا اینكه باالخره در سال 66 موفق شدم به  جبهه پا بگذارم و در عملیات 

»والفجر ده« شرکت کنم.

من در سال 1367 بعد از تمام شدن جنگ وارد حوزه شدم. حدود پنج 
سال در نقاط مختلف خوزستان به عنوان روحانی و مربی عقیدتی در سپاه 
مشغول فعالیت بوده ام. بعد از آن هم در نقده، سردشت، قله های آلواتان و ... 
در سپاه توفیق انجام کارهای فرهنگی و عقیدتی را داشته ام، بعد هم مجدداً 
برای ادامه تحصیل به حوزه بروجن برگشتم و سال 76 هم به حوزه علمیه 

قم آمدم. االن هم ایام تبلیغ به استان چهار محال و بختیاری می روم.
اخوی کوچكم »علی آقا« متولد 1352 بود. ایشان اول ابتدایی که بود، یک 
معلم طاغوتی داشت که ایشان را خیلی کتک می زد و حتی یک بار ایشان را 

از مدرسه بیرون کرد.

ـ چرا؟
خود آن معلم به شهید گفته بود من نمی گذارم تو درس بخوانی و به جایی 
برسی. ایشان هم استعدادش خوب بود. بعد یكی دیگر از معلم ها واسطه 
شده بود و ایشان را دوباره به مدرسه برگردانده بود. ایشان در همین سن بود 
که  یكی از همسایه ها به امام خمینی جسارت کرده بود، ایشان همان وقت 

با آن شخص به شدت برخورد کرده بود.
بله، ایشان هم خیلی عالقه داشت به جبهه برود. وقتی که می فهمد کم 
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بودن سن، مانع رفتنشان به جبهه است، تاریخ تولدش را در شناسنامه دو 
سال افزایش می دهد، که فقط با اینكار زحمت گرفتن یک شناسنامه المثنی 
نصیبش می شود. االن هم شناسنامه شان المثنی است. شهید دیپلم که گرفت، 
سال 1372 به حوزه شهرستان بروجن رفتند. ایشان در کارهای فرهنگی و 
امر به معروف و نهی از منكر پیش قدم بود. چند سالی هم در مدرسه علمیه 
فیضیه قم درس خواند. سال 1374 ازدواج کردند و بعد از اینكه پسرشان به 

دنیا آمد، به شهرستان خاش رفت.

ـ شهید عبادی همین یک فرزند را دارد؟
نه، از شهید دو یادگار باقی مانده است. اسم پسرشان »محمد مهدی« است 
و االن کالس اول است. من به ایشان »شیخ محمد مهدی« می گویم؛ چون 

معتقدم جای پدرش را می گیرد.
دخترشان، »فاطمه خانم« هم که متولد شهرستان خاش است، هنوز سه 
سالش تمام نشده است. االن دختر کوچكشان صدای ترقه که می شنود 
شروع می کند به گریه کردن و بابایش را صدا می زند و می گوید: »بابام«.

ـ چه شد که شهید به خاش رفتند؟
نمی دانم، ایشان یک عالقه ای به آنجا پیدا کرده بود. آن اوایل به من گفت 

می خواهم به خاش بروم، کار کردن در جاهای سخت بهتر است.

ـ خانمشان با رفتن به خاش مخالفت نکردند؟
نه، ایشان مخالفتی نداشت.
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ـ شهید عبادی در خاش به چه کاری اشتغال داشتند؟ 
شهید، مسؤولیت مجتمع مدارس غیر انتفاعی قدس رستگاران را در سه 
مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان به عهده داشت. ایشان در انجام کارهای 
فرهنگی، ورزشی، برگزاری جلسات دعا و ... بسیار جدی و کوشا بود. شاید 
یكی از عوامل دشمنی با ایشان ارتباط گرم و صمیمانه و تأثیر گذاری عمیق 

گفتار و رفتار ایشان روی کسانی بود که با ایشان ارتباط داشتند.

ـ اخالق و رفتار شهید چطور بود؟
بنایی، سخنرانی، تدریس،  ایشان به درد هر کاری می خورد. کشاورزی، 
روضه خوانی و مداحی، ورزش. ایشان رزمی کار هم بود و خط چهارم 
کونگ فو هم داشت. از حوزه هم که به روستا می آمد گندم درو می کرد.
عید هم که می آمد به همه سر می زد. اگر پول داشت به بستگانی که نیاز 
داشتند می داد. مثاًل به حساب یكی از اقوام که مریض بود، از خاش پول 
واریز کرده بود که خرج درمانش کند. که این را آن اقوام ما که شهید به 
حسابش پول واریز کرده بود، همین چند روز قبل، بعد از شهادت ایشان 
برای من تعریف کرد. البته بعد از حساب و کتاب ها روشن شد ایشان شش 
میلیون تومان وام هم بدهكارند، اما به دیگران کمک می کردند. حتی گاهی 
اوقات در پرداخت اجاره خانه به من هم کمک می کرد. عشق عجیبی به 

رهبری داشت. عاشق رهبر انقالب بود.
دو ماه پدرم بیمارستان بستری بود. ایشان در تمام این مدت با کمال عطوفت 
و مهربانی، از پدرم پرستاری کرد. تمام سختی ها و شب نخوابیدن ها و 
مراقبت ها را تنهایی به دوش کشید. نسبت به مادرم هم همین طور بودند. 
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هم از لحاظ عاطفی و اخالقی و هم از لحاظ مادی و اقتصادی به مادرم 
کمک می کرد. به ما هم که برادر بزرگش بودیم احترام می گذاشت. چند بار 
اتفاق افتاد که من مریض شدم و ایشان وقتی فهمید، شبانه از خاش حرکت 
کرد و به عیادت من آمد و گاهی هم مرا به بیمارستان می برد. اغراق نیست 

اگر بگویم ما بعد از ایشان احساس تنهایی می کنیم.

ـ حال پدرتان که خوب شد؟
متأسفانه خیر و آن بیماری منجر به فوت ایشان شد.

ـ خدا رحمتشان کند.
در مراسم ختم پدرم ایشان هم سخنرانی می کرد و هم اشک می ریخت. 

می گفت پدرم وصیت کرده که فقط من برایش گریه کنم.

ـ شهید خیلی به شما سر می زد؟
کم می آمد، بیشتر خاش بود. یا ایام عید و تابستان هم که می آمد چند روزی 
بیشتر پیش ما نبود. وقتی برمی گشت از خوبی های مردم استان سیستان و 

بلوچستان می گفت.

ـ ما شنیده ایم ایشان تهدید هم شده بودند؟
بله، نامه انداخته بودند داخل حیاط منزلشان. نوشته بودند که از اینجا برو و 

گرنه می کشیمت. به عالوه ایشان چند نفر دیگر را هم تهدید کرده بودند.

ـ از شهادت برادرتان »علی آقا« چطور با خبر شدید؟
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اول که با من تماس گرفتند، گفتند ایشان تصادف کرده، بعد هم زنگ زدند 
که ایشان را ترور کرده اند و به شهادت رسیده اند.

چند شب پیش شهید را خواب دیدم. شهید به من گفت به شما دروغ 
گفته اند که من مرده ام، من فقط در یک مسابقه شرکت کرده ام و اول شده ام. 
بعد من رفتم که تحقیق کنم. به جایی وارد شدم. دیدم همه در حرکتند و هیچ 
کس نیست که یک جا ایستاده باشد، به کسی گفتم برادرم به من گفته که در 
مسابقه شرکت کرده و اول شده! آن شخص وقتی حرف مرا شنید، نگاهی به 
برگه هایی که در دستش بود انداخت و رو به من کرد و گفت بله، اسم برادر 

شما هم در لیست ما هست.

ـ اگر چه برایتان ناراحت کننده است، ممکن است که نحوه شهادت 
ایشان را بگویید.

شهید حدود نیم ساعت قبل از شهادتش با ما تماس گرفته بود و صحبت کرده 
بود، به مادرم هم زنگ زده بود، و همین طور به چند نفر دیگر از اقواممان.

ایشان ماشینشان را مقابل یک سوپر مارکت نگه می دارند و پیاده می شوند 
و برای خرید وارد سوپر مارکت می شوند، از مغازه که بیرون می آیند، از دو 
نفری که سوار موتور بوده، یكی شان پیاده می  شود و با کلت چهار تیر به 
طرف ایشان شلیک می کند که یكی از این تیرها خطا می رود و به یخچال 
همان مغازه می خورد، بعد هم همان تروریست به ایشان نزدیک می شود و 
تیر پنجم و در واقع تیر خالصی را به قلب ایشان شلیک می کند و بعد هم 
متواری می شود. من با شناختی که از ایشان دارم مطمئنم اگر ایشان و یا 
خانمشان مسلح بود، می توانستند از خودشان دفاع کنند و آن وقت کسی که 

کشته می شد آن تروریست بود.
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ـ آیا خاطره ای از ایشان در ذهن دارید؟
بله، چند روز پیش یكی از دوستان و همكاران ایشان می گفت: قبل از عید 
به کسانی که تقاضای انتقالی داشتند، فرم می دادم، به شهید گفتم شما فرم 
نمی خواهید؟ ایشان هم یكی از فرم ها را از من گرفت. بعد که مشغول 
بررسی فرم ها بودیم، دیدیم که ایشان در مكان درخواستی شان برای انتقال 
نوشته اند »جایی بهتر از خاش«. ما فقط سه تا عالمت سؤال گذاشتیم جلوی 

این درخواست ایشان که ما نمی دانیم منظور شما از این عبارت چیست.

ـ از شهید، نوشته ای، مقاله ای، یادداشتی هم به یادگار مانده است؟
بله، ایشان کارش نوشتن بود. در دبیرستان هم که بود، مقاله می نوشت و حتی 

سخنرانی می کرد.

ـ خانواده شهید از بنیاد شهید و مراسماتی که در بزرگداشت شهید 
هستند؟ راضی  برگزار شده، 

نمی دانم چه بگویم. من از بنیاد شهید و تمام دوستان در خاش، زاهدان، قم 
و لردگان تشكر می کنم، اما فكر می کنم می شد بهتر اطالع رسانی بشود و 
بهتر برگزار بشود. حتی بعضی از سایت ها و خبرگزاری ها که انتظار می رفت 

حضور پررنگی داشته باشند، اصاًل حضور نداشتند.
ما از اینكه ایشان شهید شده ناراحت نیستیم. خوشحالیم. ما به برکت انقالب 
و شهدا رشد کرده ایم. اگر انقالب نبود، شاید ما االن یک کشاورز و یا دامدار 
ساده بودیم. ناراحت نیستیم که یكی از ما سه برادر در راه انقالب خون 

سرخش بر زمین ریخته و به شهادت رسیده است.
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ـ چه انتظاری از مسؤولین دارید؟
ما مدیون انقالب هستیم و انتظاری نداریم. انقالب به گردن ما حق دارد؛ 
اما باید بتوانیم فردا که بچه های این نسل از پدرشان و یا آشنایشان که برای 
انقالب خون داده اند، جان داده اند و یا زندان رفته اند و شكنجه شده اند و رنج 
دیده اند، پرسیدند این نظام اسالمی که شما برایش فداکاری کرده اید برای 
شما چه کرده است؟ جواب خوبی به آنها بدهیم، تا احساس رضایت کنند 
و افتخار کنند که در کشوری زندگی می کنند که فداکاری در آن یک ارزش 
است. از طرف دیگر آنها هم تشویق بشوند که راه پدرانشان را ادامه بدهند.
به قول استاد مطهری، ما تمام افتخارمان عبا و عمامه است. یكی از اهالی 
روستایمان یک بار به من می گفت فالنی خان بود و خانی کرد، پدر تو هم 
چوپان بود و چوبانی. شما روحانی شده اید و آنها هم جزو کودتاچی های 

نوژه.

ـ نظر شما راجع به امنیت استان سیستان و بلوچستان چیست؟ یعنی شما 
انتظار ندارید مسؤولین در این استان امنیت را برقرار کنند؟

از مختصات یک کشور پیشرفته امنیت است. شب قدر سال 1385 در 
نزدیكی خاش حجت االسالم توکلی را به شهادت رساندند. امسال هم 
ایشان را، متأسفانه اگر برخورد و عكس العمل جدی نشان داده نشود، ممكن 
است کس دیگری هم مقابل دیدگان زن و فرزندش به طرز دلخراشی به 

شهادت برسد.
من خودم هم اگر تشخیص بدهم که می توانم جای ایشان را بگیرم، بدون 
هیچ ترس و نگرانی و هراسی به خاش می روم. امیدوارم با عامالن این 
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جنایت تروریستی برخورد قاطعی صورت بگیرد تا موجب دلگرمی دوستانی 
که آنجا کار می کنند هم بشود.

ـ با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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فراخوان نخستین همایش »حبیب دلها«
یادواره اولین سالگرد شهادت سردار سرتیپ پاسدار حاج حبیب لک زایی

ابوالشهید، سردار رشید سپاه اسالم،؛ سرتیپ شهید حاج حبیب لک زایی، بیش از 
سی سال در استان سیستان و بلوچستان به خدمت اشتغال داشت. وی کارش را از 
نخستین رده های سپاه آغاز کرد و تا فرماندهی سپاه سلمان پیش رفت در حالی که 
بیش از بیست و چهار سال جراحت های دفاع مقدس را با خود به یادگار داشت.

گلزار  امنای  هیأت  رئیس  و  دانشگاه، مؤسس  استادی  قامت  در  فعال  حضور 
شهدای حضرت رسول اکرم)ص( شهر ادیمی، مدیر عامل بنیاد حضرت مهدی 
موعود)عج(، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر، رئیس هیأت مدیره 
مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا در استان سیستان و بلوچستان، عضو هیأت 
رزمندگان اسالم، نماینده ایثارگران استان سیستان و بلوچستان در مجلس ایثارگران 

کشور در شمار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی آن عزیز است.
با توجه به آرمان هاي بلند و قدسي این سردار واالمقام، نسل کنوني و نسل هاي 
آینده از ما انتظار دارند ابعاد شخصیتی این عزیز را معرفي نماییم. ما بر این باوریم 
نافذ و  که سردار لک زایی در شمار شهدایي است که داراي شخصیت بسیار 
تاثیرگذار در استان سیستان و بلوچستانـ  چه در بعد معنوي و چه در بعد والیی، 
اعتقادی، اجتماعي، فرهنگی و نظاميـ  بود و از این رو مي توان برای معرفی ایشان، 

آثار مختلفی به نگارش درآورد.
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الف( اهداف همایش
رسالت اصلي »همایش حبیب دلها« انتقال فرهنگ و تفكر بسیجی و والیی، 
انتقال فرهنگ ایثار و جهاد، انتقال فرهنگ وحدت، خدمت و امنیت و پراکندن عطر 
شهادت در جامعه و ارزش های دفاع مقدس، معرفي سردار حاج حبیب لک زایی 
به عنوان الگوي تمام عیار یک پاسدار پیرو اهل بیت)ع(، و نیز تعیین و مشخص 
نمودن ابعاد وجودي و نقش این شهید سرافراز در دفاع مقدس و در استان سیستان 
و بلوچستان است. از این رو همراهان سردار مصمم هستند تا همایش با شكوهی 

را در نخستین سالگشت شهادت آن عزیز برگزار نمایند.

ب( محورهای همایش
همایش حبیب دلها بر آن است تا به بازکاوی نقش، جایگاه و فعالیت های سردار 

حاج حبیب لک زایی در محورهای زیر بپردازد:

1. زندگی، شرح حال، کارنامه و فعالیت ها
ـ عملكرد و فعالیت های سردار لک زایی قبل از انقالب اسالمي؛

ـ کارنامه و فعالیت های علمی و آموزشی سردار لک زایی )تحصیل و تدریس(؛
ـ کارنامه و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سردار لک زایی )ستاد احیای امر به 
معروف و نهی از منكر، بنیاد حضرت مهدی موعود)عج(، مؤسسه خیریه امدادگران 

عاشورا، گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( شهر ادیمی(؛
ـ کارنامه و فعالیتهای نظامی سردار لک زایی )سپاه زابل، دوران دفاع مقدس، سپاه 

سلمان(؛
ـ سردار لک زایی و اردوی راهیان نور، کاروان سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(، 

کاروان 28 صفر و ... ؛
ـ سردار لک زایی و بسیج سازندگی؛

ـ سردار لک زایی و رسیدگی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران؛
ـ سردار لک زایی و قرارگاه محرومیت زدایی؛
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ـ سردار لک زایی و مجلس ایثارگران کشور؛
ـ نقش و عملكرد سردار لک زایی در حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع  مقدس.

2. سیره اعتقادی، بینشی و والیی سردار لک زایی
ـ تأثیر عنصر والیت مداري در شكل گیري شیوه فرماندهي و مدیریتي سردار 

لک زایی؛
ـ سردار لک زایی، والیت محوری و تكلیف گرایی؛

ـ ویژگی های اعتقادی انتصاب فرماندهان و مدیران از نگاه سردار لک زایی؛
ـ نقش سردار لک زایی در نهادینه کردن باورهای اسالمي؛

ـ اعتماد به نفس و خودباوري سردار لک زایی در طرح ریزي و هدایت نیروها؛
ـ سردار لک زایی، توسعه مادی و تعالی گرایی معنوی و اخالقی؛

ـ سردار لک زایی، ساده زیستی و پرهیز از تشریفات.

۳. سیره اخالقی و تربیتی سردار لک زایی
ـ سیره و الگوی اخالقي سردار لک زایی؛
ـ سیره و الگوی تربیتی سردار لک زایی؛

ـ نقش سردار لک زایی در نهادینه کردن اخالق اسالمی؛
ـ ویژگی های اخالقی انتصاب فرماندهان و مدیران از نگاه سردار لک زایی.

۴. سیره رفتاری و عملی سردار لک زایی
ـ نگاه راهبردي سردار لک زایی در جذب، آموزش، سازماندهی و بكارگیری منابع 

انسانی؛
ـ  اهمیت نظم و برنامه ریزي از نگاه سردار لک زایی؛

ـ بررسی توانمندی های سردار لک زایی در مدیریت  بحران؛
ـ بررسی سیره فرماندهي و مدیریتی سردار لک زایی؛

ـ تعامل سردار لک زایی با سازمان ها و نهادهاي انقالبي )آموزش و پرورش، جهاد 
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سازندگی، بنیاد شهید و ... (؛
ـ جایگاه تفكر بسیجي در اندیشه و عمل سردار لک زایی؛

ـ راه کارها و شیوه هاي افزایش روحیه نیروها در اندیشه و عمل سردار لک زایی؛
ـ سبک و الگوي مدیریتي و فرماندهي سردار لک زایی؛

ـ سردار لک زایی و احقاق حقوق محرومان و مستضعفان؛
ـ سردار لک زایی و الگوی اصالح به جای اخراج؛

ـ سردار لک زایی و الگوی تربیت کادر و نیروی متخصص؛
ـ سردار لک زایی و الگوی تعامل با اهل سنت؛
ـ سردار لک زایی و الگوی تعامل با دانشگاه؛

ـ سردار لک زایی و الگوی تعامل با طوایف، معتمدین و ریش سفیدان؛
ـ سردار لک زایی و الگوی تعامل با علما؛
ـ سردار لک زایی و الگوی تعامل با مردم؛

ـ سردار لک زایی و الگوی کار جمعی؛
ـ سردار لک زایی و شهدا؛

ـ سردار لک زایی و نسل جدید )جوانان(؛
ـ سردار لک زایی، صبر، استقامت و پایداری؛
ـ سردار لک زایی، عدالتگرایی و ظلم ستیزی؛
ـ سردار لک زایی، قانونگرایی و نظم محوری؛

ـ سردار لک زایی، کرامت و آزادمنشی؛
ـ سردار لک زایی، مردمداری و مردمگرایی؛

ـ سردار لک زایی، وجدان کاری و شایسته ساالری؛
ـ  علما و روحانیت از نگاه سردار لک زایی و رابطه  وي با روحانیت، با تأکید بر 

نقش روحانیت در ارتقاي توان روحی و معنوی بسیجیان؛
ـ  الگوي تصمیم گیري سردار لک زایی؛

ـ نقش سردار لک زایی در ترغیب نیروهاي مردمي جهت حضور در جبهه ها؛
ـ نقش سردار لک زایی در تعالی فرهنگ و تفكر بسیجی؛
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ـ نقش سردار لک زایی در جهت شناسایي، جذب و پرورش استعدادهاي خالق 
در هشت سال دفاع مقدس؛

ـ نقش سردار لک زایی در نهادینه کردن رفتار اسالمی؛
ـ  نقش سردار لک زایی در نهادینه کردن ارزش ها؛

ـ نقش و جایگاه سردار لک زایی در تحكیم وحدت و همبستگی اقوام و طوایف؛
ـ  نقش و جایگاه سردار لک زایی در نهادینه کردن همكاري رده های نظامی و 

انتظامی مستقر در سیستان و بلوچستان؛
ـ  وحدت میان نیروهای نظامی و انتظامی از نگاه سردار لک زایی و نقش وي در 

تحقق آن؛
ـ ویژگی های رفتاری انتصاب فرماندهان و مدیران از نگاه سردار لک زایی.

ج( قالب های ارائه  اثر
از همه عالقمندان، همكاران و دوستان آن شهید سعید دعوت به عمل می آید با 
ارائه بحث در یكی از محورهای مذکور و یا دیگر مباحث مرتبط با سردار شهید 

بر غنای همایش بیفزایند.
افزون بر نگارش مقاله در موضوعات فوق الذکر، عالقه مندان می توانند در قالب های 
فیلمنامه،  یادداشت،  دلنوشته،  وبالگ،  فیلم،  عكس،  ادبی،  متن  خاطره،  شعر، 
نمایشنامه، طراحی تندیس، تم سازی برای گوشی تلفن همراه، طراحی نرم افزار 
چندرسانه ای و ... آثار خود را تهیه و ارسال نمایند. همچنین دبیرخانه همایش از 

تحقیقات میدانی، مصاحبه و گفتگو استقبال می کند.

د( قدردانی از آثار برگزیده
به مقاالت، اشعار و طرح های برگزیده جوایزي اهدا مي گردد.

مقاالت و طرح های برگزیده در مجموعه های ویژه ای منتشر خواهد شد.
همچنین دبیرخانه همایش »حبیب دلها« از همه عالقمندان درخواست می نماید 
هر گونه عكس، خاطره، فیلم و یا دست نوشته اي از این شهید گرانقدر در اختیار 
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دارند برای دبیرخانه ارسال کنند و یا با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایند تا 
عالوه بر اجر اخروي در مسابقه اي که به این منظور جهت اهداي جایزه به بهترین 

اثر ارسالي ترتیب داده شده است شرکت کنند.

هـ( مهلت ارائه آثار
همایش در نخستین سالگرد شهادت سردار حاج حبیب لک زایی در مهرماه 1392 

برگزار خواهد شد.
زمان ارسال چكیده مقاالت یا طرح اولیه آثار هنری: پایان تیر 1392

زمان ارسال اصل مقاالت و آثار: پایان مرداد 1392

و( شیوه آماده سازي و ارسال
چكیده مقاله بایستي حداکثر داراي 300 واژه و داراي عنوان، موضوع، روش 

تحقیق، مهم ترین نتایج و فهرست واژگان کلیدي باشد.
اصل مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضاي مناسب در میان سطرها تهیه و ترجیحاً از 
طریق پست الكترونیک ارسال شود. حجم مقاله حداقل سه هزار کلمه و حداکثر 

پنج هزار کلمه باشد.
ارجاع منابع و مآخذ به شیوه پاورقی در هر صفحه به این شكل آورده شود: نام و 

نام خانوادگي مؤلف، عنوان، جلد، محل نشر، سال نشر، صفحه.
در پایان مقاله فهرست منابع و مآخذ به صورت الفبایی آورده شود.

در مواردی که منبع، مصاحبه است، تاریخ مصاحبه و مشخصات مصاحبه کننده و 
مصاحبه شونده به دقت ذکر شود.

درباره آثار هنری دیگر نیز الزم است که استانداردهای الزم در رشته مورد نظر را 
داشته باشد.

ز( درخواست
در پایان از همه سازمانها، نهادها، افراد حقیقي و حقوقي درخواست مي شود ما را از 

نظرات و پیشنهادات خود از طریق دبیرخانه همایش بهره مند سازند.
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ح( تماس با دبیرخانه همایش
نشانی پستی: زاهدان، صندوق پستی: 98155-1191

www.arshiyankavir.ir :آدرس سایت
آدرس پست الكترونیک: 

arshiyankavir@gmail.com
فكس: 02512856903    تلفن تماس: 09109616152

نشانی در زاهدان، تقاطع خیابان آیت اهلل کفعمی و آیت اهلل مصطفی خمینی، ستاد 
احیاء امر به معروف و نهی  از منكر و بنیاد حضرت مهدی موعود)عج(

تلفن و فكس: 05413250770
ابی طالب  بن  امام علی  نمونه  دبیرستان  بعثت، جنب  زابل: خیابان  در  نشانی 
امیرالمومنین، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج( ـ تلفن و فكس زابل:  

05422241318

ط( برگزار کنندگان، حامیان و همکاران همایش
ـ مؤسسه فرهنگی هنری عرشیان کویر تاسوکی 

ـ بنیاد حضرت مهدی موعود )عج( استان سیستان و بلوچستان 
ـ ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منكر استان سیستان و بلوچستان 

ـ خبرگزاری اهل بیت)ع(ـ  ابنا 
ـ گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( ادیمی 

ـ مجتمع فرهنگی سردار شهید حاج حبیب لک زایی 
ـ اداره کل دفتر شهری و شوراهای استانداری استان سیستان و بلوچستان 

ـ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان 
ـ استانداری سیستان و بلوچستان 

ـ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سیستان و بلوچستان 
ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان 
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ـ پردیس رسالت دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان 
ـ تیپ تكاور 110 سلمان فارسی 

ـ دانشكده علوم قرآنی زاهدان 
ـ دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان 

ـ دانشگاه بین المللی دریانوردی چابهار 
ـ دانشگاه زابل 

ـ دانشگاه سیستان و بلوچستان 
ـ دانشگاه فرهنگیان، پردیس رسالت استان سیستان و بلوچستان 

ـ دانشگاه والیت ایرانشهر 
ـ دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم )شعبه جنوب شرق کشور( 

ـ سازمان تبلیغات اسالمی استان سیستان و بلوچستان 
ـ سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان 

ـ سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان 
ـ شهرداری پیشین
ـ شهرداری  زابل 

ـ شهرداری  زاهدان 
ـ شهرداری  نیمروز 

ـ صدا و سیمای استان سیستان و بلوچستان 
ـ مؤسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول)ص( تهران 

ـ مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی شهید قلنبر 
ـ هیأت رزمندگان اسالم استان سیستان و بلوچستان
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سردار حبیب لک زایی در کنار »سردار نقدی« فرمانده سازمان بسیج

سردار حبیب لک زایی
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386    حبیب دلهوا

از سمت چپ: حاج علی پیغان، سردار باغبانی، سردارحبیب لک زایی و دکتر محمد اهلل بخش به همراه 
جمعی دیگر در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( شهرستان نیمروز )ادیمی(

سردار حبیب لک زایی و سردار مولوی
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نماز ظهر عاشورا در گلزار شهدای حضرت ر سول اکرم)ص( شهرستان نیمروز )ادیمی(

سردار حبیب لک زایی، سردار جاهد و بزرگان اهل سنت
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388    حبیب دلهوا

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در حال سخنرانی در جمع برادران اهل تسنن

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در حال سخنرانی در جمع برادران اهل تسنن
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مراسم عزاداری روز عاشورا در گلزار شهدای حضرت رسول اکرم)ص( شهرستان نیمروز )ادیمی(

سردار حبیب لک زایی در مراسم بزرگداشت شهدای تاسوکی و شهدای شهرستان نیمروز )ادیمی(
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390    حبیب دلهوا

بوسه سردار سید حسن مرتضوی، فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان، بر مزار سردار حبیب 
لک زایی 1391/12/24

تشییع با شكوه پیكر سردار حبیب لک زایی در مصلی المهدی شهرستان زابل 1391/7/27
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آیت اهلل بیانی، امام جمعه پیشین شهرستان زابل و پدر شهید محمد کاظم بیانی

دیدار برادر شهید لک زایی با آیت اهلل العظمی علوی گرگانی )شرح در صفحه 87(
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392    حبیب دلهوا

سرلشكر شهید حاج قاسم میرحسینیآیت اهلل شهید سید محمد تقی حسینی طباطبایی

شهید اکبر ناظریشهید محمد کاظم بیانی
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