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سخن ناشـر

شهید، قلب تاریخ است؛ قلبی که اگر نبود، مردانگی و مروت در 
شریان هستی جاری نمی شد و عشق و حماسه از افسانه های نیاکان 

و دواوین شاعران، در عینیت انسان به تپش نمی آمد.
شهداء،  ستارگان درخشانی هستند که هر یک می توانند عالمی را روشن 
کنند؛ ستارگانی که اگر نبودند، انسانیت در وادی سرگشتگی خویش، 

راهنمایی جز حیرت و مقصدی غیر از ضاللت نمی یافت.
شهید قلب تاریخ است و شهداء ستارگان درخشان وادی حیرت... 
اما اگر این همه هست، که هست، باید کنار شهید نشست؛ چشم 
به دهان او دوخت؛ کلماتش را جرعه جرعه نیوشید؛ و به آرمانش 
جامه عمل پوشید... و اّل هر بزرگداشت و همایش و مجلسی که 
برای شهید و شهادت برگزار شود، می تواند حجابی باشد بازدارندة 

سالک در راه سعادتش.
کتاب حاضر تالشی است برای ثبت حیات ستاره ای از ستارگان 
درخشان سیستان و بلوچستان، که به مناسبت نخستین همایش 
حبیب دلها منتشر می شود؛ باشد که ما نیز حجاب خویش نشویم و 

چشممان را بر این نورانیت نبندیم.

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

مهـر 1392ـ  ذوالحجه 1434
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سخن مؤسسه

چند سال قبل، خبرگزاری اهل بیت علیهم السالمـ  ابناـ  گفتگویی 
با “سردار حبیب لک زایی” انجام داد؛ اما بعد از آماده شدن، سردار 
اجازه انتشار آن را نداد. بعد از آن هم در فرصت هایی کوتاه، چند 
توسط  شهید  سردار  این  نشیب  و  پرفراز  زندگی  درباره  گفتگو 
مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی با ایشان انجام شد 

که تا هنگام شهادت وی هیچ کدام منتشر نشدند.
آنچه مي خوانید مجموعه تنظیم شده این چند مصاحبه است، درباره 
پهلوي،  رژیم  با  مبارزات وی  نوجوانی سردار،  و  دوران کودکی 
نهایت جریان  انقالب اسالمی و در  پاسداران  عضویت در سپاه 

مجروحیت ایشان در دوران دفاع مقدس و در جبهه شلمچه.
هدف این مصاحبه ها این بود که بتواند تمامی فعالیت های سردار 
شهید را در بعد از پیروزی انقالب اسالمی و به ویژه دوران دفاع 
مقدس و پس از آن را پوشش دهد که شهادت زودهنگام ایشان 
انجام این طرح را ناممکن ساخت. با این حال   مؤسسه فرهنگی و 
هنری عرشیان کویر تاسوکی بر آن است تا با مصاحبه و گفتگو با 
همکاران، هم رزمان، دوستان و بستگان آن شهید والمقام به معرفی 

فعالیت ها و خدمات ایشان بپردازد.
گفتنی این که این مصاحبه ها پیش از این در سه دفتر اول، دوم و 
سوم کتاب حبیب دلها منتشر شده است که اینک با اندکی ویرایش و 
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توضیح در پاورقی و حذف پرسش ها و به ویژه سازمان دهی مجدد 
در پنج عنوان، حضور خوانندگان گرامی تقدیم می شود.

بی شک خواندن زندگی نامه شخصیت فداکاری که برای دفاع از 
عقیده و وطنش از ناحیۀ چشم، سر، پا، گلو، پهلوي چپ و راست 
زخمي شد و با اینکه بدنش تا لحظه شهادت پذیراي بیش از شصت 
فعالیت  از تالش و  ننشست و دست  پای  از  بود، هرگز  ترکش 
برنداشت، سرمشق خوبی برای جوانان و مسؤولن این مرز و بوم 

است.
در پایان   مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی 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 اثر دارند تقاضامند است به یکی از شیوه های زیر 

مطالبشان را ارسال نمایند:
نشانی پستی: زاهدان، صندوق پستی 1191-98155
www.arshiyankavir.ir :نشانی پایگاه اطالع رسانی

arshiyankavir@gmail.com :نشانی پست الکترونیک
شماره تماس: 09109616152ـ  فکس: 02532856903

شماره حساب  مؤسسه جهت دریافت کمک های مردمی نزد بانک 
ملت: 425666268

دکتر شریف لک زایی
رئیس هیأت مدیره

 مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی
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1

محب علم و استقامت
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من هفت یا هشت سالگی وارد مدرسه شدم. در آن زمان سّن ورود به 
مدرسه مثل الن هفت سالگی بود، اما چون افراد برایشان میسر نبود که 
از هفت سالگی به مدرسه بروند، از دوازده، سیزده سالگی وارد مدرسه 
می شدند. برای همین بعضی از کسانی که هم کالسی من بودند پانزده، 
شانزده سالشان بود و محاسن داشتند! دختر خانمی هم به مدرسه 

می آمد که به سن تکلیف رسیده بود و شاید چهارده ساله بود.
ادامه تحصیل نمی داد، در  افراد اجازه  این  به  قانون  اگر هم  البته 
شناسنامه تاریخ تولدشان را تغییر می دادند تا بتوانند به مدرسه بیایند 
و مدرسه آنها را پذیرش کند. بعد همین بچه ها از ابتدایی به راهنمایی 
می رفتند لذا در مقطع راهنمایي هم کسانی بودند که حدود بیست و 

دو سال سن داشتند!
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محل زندگی ما )روستای “ادیمی” که الن شهر شده است( دبیرستان 
نداشت. دو دبستان داشتـ  دبستان سپاهی دانش و دبستان ادیمیـ  
و یک مدرسه راهنمایی. دبستان ادیمی و راهنمایی در یک محوطه 
قرار داشتند، این طرف دبستان بود و آن طرف راهنمایی. هر پایه ای 
هم دو یا سه کالس داشت. هر کالسی هم ممکن بود تا چهل نفر 
دانش آموز داشته باشد که همه کالس ها مختلط بود؛ هم در دبستان 

و هم در راهنمایی.
من سه کالس اول، دوم و سوم ابتدایي را در “دبستان سپاهی دانش” 
در خود ادیمي خواندم. دبستان سپاهی دانش نزدیک منزل ما بود که 
البته چون زمین های اطرافش خالی بود، آن موقع به نظر می رسید که 

دور است اما الن که فکر می کنم می بینم که به خانه ما نزدیک بود.
سپاهیان دانش افراد تحصیل کرده اي بودند که باید دو سال سربازي 
خود را به عنوان معلم خدمت مي کردند. لباس سربازي و لباس فرم 
آنها تا جایی که خاطرم هست، کاله لگني و کت و شلوار قهوه اي 
تیره و کفش بود. بعد از “انقالب سفید” یا “انقالب شاه و ملت” این 

جریان رواج پیدا کرد و اسمشان سپاهی دانش بود. 
کالس های چهارم، پنجم و ششم را هم در “دبستان ادیمي” خواندم؛ 
همین جایي که الن آموزش و پرورش شهر ادیمي قرار دارد. آن زمان 
ابتدایی تا کالس ششم بود. بعد هم وارد راهنمایی شدم. راهنمایی 
هم تا کالس 9 داشت؛ یعنی کالس هفتم و هشتم و نهم. اول تا سوم 
راهنمایی را هم در همین دبستان ادیمی خواندم که محل راهنمایی 

هم بود و کمی از منزل ما دورتر بود.
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ساعت کار مدرسه هم دو شیفته بود؛ یعنی هم صبح و هم بعد از 
ظهر. از هشت صبح تا یازده، بعد تعطیل مي شد و دوباره از ساعت 

دو بعد از ظهر تا چهار عصر. 
من درسم خوب بود. معلم ها هم تعدادشان کم بود. بیشتر معلم ها، 
قرآن بلد نبودند لذا قرآن کالس خودمان و یک کالس دیگر را 
من درس می دادم. درس های دیگرمان هم ریاضي، فارسي و علوم 
بود. در کالس دوم و سوم تعلیمات دینی هم داشتیم و اگر معلم 
نمي آمد من به بچه ها درس مي دادم. گاهي اوقات هم معلم در دفتر 

مي نشست و از من می خواست که درس بدهم.
معلم ها هم مرد بودند و هم زن. معلم ها معمولً از شهر مي آمدند 
و سرویس داشتند. آن موقع جاده خاکي بود که یک ماشین جیپ 
کوچک سرویس معلم ها بود و آنها را از شهر به روستا می آورد. سه، 
چهار تا معلم بیشتر نداشتیم که دیپلم داشتند. با اینکه معلم هاي خانم، 
مقنعه و چادر نمي پوشیدند و حجاب نداشتند اما احساس مي کردم 
بین آنها هم آدم حسابي پیدا مي شود. عده کمي هم از معلمین خانم 
بودند که مقنعه و چادر و حجاب داشتند؛ ولي منزوي و گوشه گیر 
بودند. الن فکر می کنم اینطور نبود که خودشان به این باور رسیده 
خانواده هایشان  تأثیر  تحت  بلکه  باشند  داشته  که حجاب  باشند 
حجاب داشتند. برخي هم کت و دامن داشتند و برخي هم مسایل 

اسالمی را رعایت نمي کردند.
از ساعت یازده که مدرسه تعطیل می شد تا ساعت دو، معلم ها چون 
نمی توانستند به شهر برگردند؛ در روستا خانه کرایه می کردند. گاهی 
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اوقات یک معلم خانم و آقا با هم یک خانه مي گرفتند و کسي 
هم این کار را بد نمي دانست و چیزي نمي گفت. گاهي اوقات با 
هم والیبال بازي مي کردند. همانطور که گفتم همه معلم ها مسائل 
شرعی را رعایت نمی کردند. کت و دامن و جوراب می پوشیدند؛ 
بدون روسري یا مقنعه. آن هم در روستا که همه لباس محلی بلند 
می پوشیدند و با این لباس خواهی نخواهی کاماًل حجاب داشتند.

صبح ها من قبل از معلم ها مدرسه می رفتم. زنگ را که می زدیم و 
بچه ها به صف می شدند، قرآن صف صبح گاه را می خواندم. بعد هم 
می رفتیم کالس. وقتی من مي گفتم زنگ را بزنند یکی از بچه ها با 
چکش روي یک تکه آهن می زد؛ این زنگ آن موقع بود. دعا هم 
مي خواندیم. آخر دعا یادم هست که “خدا، شاه و میهن” داشت. کادر 
اداری مدرسه هم مدیر، معاون )ناظم(، دفتردار و خدمتگذار بودند.
مدیر حالت تشریفاتي داشت و ناظم همه کاره بود. البته مدیر و ناظم 
اصاًل هیچ زحمتی به خودشان نمي دادند و کوچک ترین تالشی برای 
تربیت بچه ها نمی کردند. فقط چهارم آبان که روز تاج گذاري شاه 
بود، سخنراني مي کردند. آن هم تمامش تعریف و تمجید از پهلوي 
بود. تعریف و تمجید از انقالب سفید که فقط اسمش را مي شنیدیم 
و چیزی از آن نمی دانستیم؛ غیر از اینکه مي فهمیدیم اسم دیگرش 
انقالب شاه و ملت است! هیچ اطالعات دیگري درباره آن نداشتیم 

و کسي هم بلد نبود که لاقل از او بپرسیم.
مدارس آن موقع با الن اصاًل قابل قیاس نیست. آن موقع محرومیت 
خیلي زیاد بود. آن قدر محرومیت بود که قابل مقایسه با حال نیست. 
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الن ادیمی خودش اداره آموزش و پرورش دارد. چندین دبستان، 
راهنمایی و دبیرستان دارد؛ برای پسران و دختران جدا. تعداد زیادی 
معلم دارد با مدرک لیسانس و فوق لیسانس. آن زمان اینها نبود. آن 
موقع در مدارس، بهداشت وجود نداشت؛ نه بهداشت محیط و 
نه بهداشت فردی. چیزی به نام سرویس بهداشتی، کتابخانه و یا 
نمازخانه وجود نداشت. حیاط مدرسه خاکی و ناهموار بود؛ مدرسه 
بزرگ بود. داخل مدرسه خار و بوته داشت. آسفالت نبود. پر از خار 
و خاشاک و ناهمواري بود. باران که مي آمد همه جا پر از گل مي شد. 
در یک کالم می توانم بگویم که آن زمان چیزي به نام “زیبایي” وجود 

نداشت.
چون برق نبود، لمپ و پنکه و کولر هم وجود نداشت. بخاری 
نفتی هم که بود، ممکن بود روشن شود، ممکن هم بود روشن 
شیشه اش  و  داشت  پنجره  اگر  نداشت،  پنجره  کالس ها  نشود. 
می شکست، کسی شیشه اش را درست نمی کرد. دیوارها گلی بود و 
اگر می شکست، شکسته می ماند. مثل الن نبود که دیوار مرتب باشد. 
سرایدار دائم نداشتیم و وقتی مدرسه تعطیل می شد همه می رفتند. 
سطح تحصیل و میزان آگاهی مثل الن نبود. آن موقع فقر خیلی 

بیشتر هویدا بود.
تنبیه بدنی هم خیلی رایج بود. بچه هایی که درس نمي خواندند 
حسابي کتک مي خوردند؛ با شلنگ، یا چوب درخت گز و یا خط 

بزرگ. کش 
گچ هم مثل الن قالبی و استاندارد نبود، مثل قلوه سنگ بود. تخته 
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سیاه چوبي داشتیم که روی دیوار نصب شده بود. البته خدا را صد 
هزار مرتبه شکر، تخته پاک کن داشتیم!

در مدرسه سرویس بهداشتي درست کرده بودند اما آفتابه نداشت. به 
مدیر مدرسه پیشنهاد دادم به جای پول هایی که اینطور خرج می کنید 
ـ منظورم جریان کندن پولی بوته ها و تقدیم مجانی آنها به خدمتگذار 
مدرسه بودـ  چند تا آفتابه بخرید. مدیر که فکر کنم یا دیپلم داشت 
یا سیکل، گفت: “بلند شدی از طویله آمده اي اینجا و حال براي 
ما تکلیف تعیین مي کني؟” گفتم: “درست مي گویید. من آمده ام که 
اینجا تربیت بشوم؛ لذا چون می خواهم تربیت بشوم لزم است این 
سرویس ها راه  اندازي بشود، تا ما تمیز و مرتب و با طهارت باشیم”. 

عصبانی شد و به من تشر زد که برو دنبال کارت.
یادم هست که مدیر، با هزینه مدرسه، کارگر استخدام کرده بود تا 
بوته ها و خارهایی که در محوطه خاکی مدرسه بود را جمع آوري 
کند. بعد که آن کارگر بوته ها را جمع کرده بود، مدیر همه آنها را داده 

بود به خدمتگذار مدرسه.
من به رییس مدرسه در قالب اعتراض گفتم: “پول دادي به کارگر تا 
خارها را جمع کند، بعد هم مفتي دادي به خدمتکار مدرسه. خوب 
از اول به خدمتکار مي گفتي که خارها و بوته ها را براي خودش 

جمع کند”. آن موقع دوم یا سوم راهنمایي بودم.
کار دیگری که انجام دادم این بود که سیمان آورده بودند تا زمین 
والیبال را آماده کنند. ما مي دیدیم که کاري انجام نمي شود، اما سیمان ها 
کم مي شود. به مدیر مدرسه اعتراض کردم و گفتم: “چرا روز به روز 
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سیمان ها کم مي شود؟ شما کجا را درست می کنید که ما نمی بینیم؟” 
این بار هم ناراحت شد و داد زد که: “به تو چه ربطی دارد؟!”

کار دیگرم این بود که اسم معلم هایی را که غایب مي شدند، می نوشتم؛ 
بعد هم رسماً یک دفتر درست کردم و حضور و غیاب معلمین را 
ثبت می کردم. البته مدرسه بر حضور و غیاب معلمین نظارت داشت، 
به این شکل که یک دفتري داشتند که باید حضور و غیاب معلمین 
در آن ثبت می شد و خود معلم ها آن را امضا می کردند، اما وقتي یک 
معلم بعد از  یک یا چند روز غیبت می آمد، آن چند روزي را هم 
که نبود امضا مي کرد. من چون به دفتر رفت و آمد داشتم آن دفتر 
را هم نگاه می کردم و می فهمیدم که برای خودشان حاضری زده اند. 
البته گاهی اوقات هم اتفاق می افتاد که خودم نتوانم به مدرسه بروم، 
در این میان آنها از فرصت استفاده می کردند و با طعنه می گفتند: “تو 
که حضور و غیاب دیگران را کنترل می کنی، چرا خودت غیبت 
کردی؟” من جواب می دادم: “من که غایب می شوم، خودم از درس 
عقب مي مانم و دودش فقط به چشم خودم می روم و فقط خودم 
اما معلمین که غایب مي شوند دانش آموزان ضرر  ضرر می کنم 
مي کنند. چرا به معلم ها چیزی نمي گویید؟” برای این حرفم پاسخی 

نداشتند.
مورد دیگر این بود که زمستان بود. مدرسه راهنمایي هم فقط در 
ادیمي وجود داشت. دانش آموزاني بودند که از روستای”لورگ باغ”، 
روستای”دوازده سهمي” و ... مي آمدند و مجبور بودند براي رسیدن 
به مدرسه از دریاچه هامون عبور کنند. گاهي اوقات اگر آب زیاد 
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بود با توتن1 مي آمدند و گاهي اوقات هم از جاهاي کم عمق عبور 
مي کردند و خیس مي شدند. آنها صبح مي آمدند و چون راهشان دور 
بود، بعد از اتمام کالس های صبح نمي رفتند و براي کالس عصر 
که چهار تا شش بود، در مدرسه مي ماندند و غروب برمي گشتند. 
صبح هاي سرد زمستان این دانش آموزان پس از اینکه از آب عبور 
مي کردند، خیس مي شدند و تا وقتي که پیاده می آمدند و به مدرسه 

مي رسیدند تقریباً یخ مي زدند.
در مدرسه هم بخاري نداشتیم. البته داشتیم، اما مدیر و مسئولین 
مدرسه از نفت ها استفاده شخصي مي کردند و لذا کالس سرد بود. از 
طرف دیگر شیشه هاي کالس هم شکسته بود و کسي آنها را درست 
نمي کرد. من چند نکته را اینجا پیگیری کردم و رفتم به مدیر گفتم 
صبح ها بخاري ها را روشن کنید که بچه ها مخصوصاً این بچه هایی 
که از “لورگ باغ” مي آیند، خیلی سردشان است. دوم هم اینکه برای 
این پنجره هایی که شیشه هایشان شکسته، شیشه بگذارید و یا حداقل 

پالستیک بزنید، تا بچه ها سرما نخورند.
موقعیتم هم بین بچه های مدرسه خوب بود و بچه ها از من طرفداری 
می کردند و هر چه من می گفتم، می گفتند درست است و حمایت 

می کردند.
بعد متوجه شدم که مدیر مدرسه به رئیس آموزش و پرورش شهر 
زابل گفته شش، هفت نفر از بچه ها ما را اذیت می کنند و می گویند 
گچ ها خوب نیست، کالس ها خوب نیست و از این حرف های 

1 . یک نوع بلم که قبل از خشکسالی در سیستان استفاده می شد.
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بی ربط. در حالی که ما گفته بودیم برای پنجره ها شیشه بگذارند یا 
بخاری ها را روشن کنند که بچه ها سرما نخورند؛ آن وقت اینها رفته 
بودند و به رئیس آموزش و پرورش این حرف ها را گفته بودند. 
رئیس آموزش و پرورش هم به مدرسه آمد و برای ما سخنرانی کرد 
و یک مقداری هم تهدید کرد. ظاهراً رئیس آموزش و پرورش آمده 
بود که همین موضوع را بررسی کند، چون آنها به رئیس گفته بودند 

همه دانش آموزان تابع این چند نفر شلوغ کننده هستند.
رئیس به دانش آموزان گفت: »شما نباید مدیر مدرسه را اذیت 
کنید. این چه حرف هایی است که گفته اید مثاًل کالس باید این طور 
باشد، نظافت نمی شود، این گچ ها به درد نمی خورد و باید برای ما 
گچ کاغذی بیاورید تا دست هایمان اذیت نشود و ... .« که بچه ها 
اعتراض کردند و گفتند این حرف هایی که تو می گویی دروغ است. 
بحث سر این مطالب نیست. چون همه بچه ها با هم حرف می زدند، 
هم همه شد و رئیس آموزش و پرورش گفت: »یک نفر به نمایندگی 
از بقیه حرف بزند تا من بفهمم چه می گویید«. دانش آموزان هم 

گفتند فالنی حرف بزند؛ یعنی من.
به من گفت بلند شو! من هم بلند شدم. پرسید قضیه چیست؟ من 
گفتم ما گفته ایم که بخاری ها را روشن کنید تا این بچه هایی که از 
لورگ باغ می آیند و برای آمدن به مدرسه باید از آب عبور کنند سرما 
نخورند. مطلب دومی هم که گفته ایم این بوده که شما می توانید همین 
الن نگاه کنید و ببینید که همه این پنجره ها، شیشه هایشان شکسته 
است، هوا هم سرد است، بخاری ها هم روشن نیست، خوب بچه ها 
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از سرما یخ می زنند؛ ما گفته ایم بخاری ها را روشن کنند.
توالت ها را هم شما بروید و نگاه کنید، من گفته ام چند تا آفتابه آنجا 
بگذارند تا بچه ها تمیز و با طهارت باشند. البته سرویس ها هم چهار 
پنج تا »کوله«1 بود نه اینکه سرویس بهداشتی باشد؛ چون همان 
طور که قباًل گفتم چیزی به نام زیبایی در مدرسه های آن روز وجود 

نداشت.
رئیس آموزش و پرورش گفت: »باشد! شما بیایید دفتر که بیشتر 
صحبت کنیم«. من هم رفتم دفتر. من که رفتم، پنج، شش نفر از 
دوستانم را هم صدا زدند که آمدند. من دیدم که رئیس چیزی نگفت 
و بلند شد و راهش را گرفت و رفت. اما در دفتر یادداشتی نوشته 
بود که متوجه شدم نوشته: »این چند نفر را چون اخاللگر هستند 
به مدرسه راه ندهید و به همراه ولیّشان بفرستید اداره آموزش و 
پرورش تا تکلیفشان معین شود؛ اگر نامه آوردند به مدرسه راهشان 

بدهید اگر هم نامه نیاوردند به مدرسه راهشان ندهید«.
 یعنی با من حرف نزد که هیچ، در دفتر معاون مدرسه هم همین 
مطالب را نوشت و رفت. به بچه هایی که منتظرم بودند قضیه را 
گفتم که رئیس با ما حرف نزد و تازه چنین یادداشتی هم نوشته و 
ما را به اخالل گری متهم کرده است. بچه ها وقتی جریان را فهمیدند 
می خواستند مدرسه را تعطیل کنند و همه شان همراه ما به اداره 

آموزش و پرورش بیایند.
من نمی دانم چطور به ذهنم رسید، مثل اینکه کسی به من الهام کند 

1 . آلونک.
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و بگوید به بچه ها بگو مدرسه را تعطیل نکنند، من هم مانع تعطیلی 
مدرسه شدم. بعد که فکر دیدم اگر ما مدرسه را تعطیل می کردیم، آن 
وقت کسی در اخالل گری ما شک هم نمی کرد و همه می گفتند اینها 
واقعاً اخاللگر هستند. لذا به بچه ها گفتم شما مدرسه را تعطیل نکنید 

تا ما برویم ببینیم چه می گویند.
ما هشت نفر رفتیم شهر و چون گفته بود با ولیّتان بیایید، خوب من 
هم باید به پدرم می گفتم که همراهم بیاید. به نظرم رسید که اگر به 
پدر بگویم ممکن است نیاید. بنابراین به پدرم نگفتم. پدرم آن موقع 
مسجد حکیم بود و آنجا درس می خواند.1 »علی محمدی رئوف« 
که رفیقم بود و الن هم هست، برادرش سرباز و مشغول آموزش 
بود. او به من گفت من به برادرم می گویم بیاید. من هم گفتم حال 
که تو به برادرت می گویی بیاید به برادرت بگو ولّی من هم باشد. 
قرار بود که ما ساعت یک برویم دفتر رئیس آموزش و پرورش. سه 
چهار نفر از بچه ها که می خواستیم با هم ساعت یک برویم آموزش 
و پرورش، یکی پدرش را آورده بود، یکی پدر بزرگش را و قبل از 
اینکه ساعت یک بشود رفته بودند دفتر رئیس آموزش و پرورش. 
آنجا که می روند رئیس به آنها می گوید من همشهری شما هستم و با 
اینها صحبت کرده ام اما این بچه ها اخالل گری کرده اند لذا من گفته ام 
که شما بیایید و تعهد بدهید که دوباره اخالل گری نکنند. آنها هم، 
تعهد داده بودند. حال ما یا هشت نفر بودیم یا شش نفر، آنجا سه 
چهار نفر تعهد دادند و از جمع ما کم شدند. ما هم بی خبر از همه 

1 . حوزه علمیه شهرستان زابل قبل از پیروزی انقالب اسالمی واقع در مسجد حکیم بود 
که تحت مدیریت آیت اهلل سید محمد تقی حسینی اداره می شد.
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جا که یکی از بچه ها آمد و جریان را برای ما تعریف کرد. او خودش 
هم تعهد نداده بود و یواشکی از دفتر رئیس آمده بود بیرون. اسمش 
»عباسعلی لطفیان سرگزی« بود که الن در جهاد کشاورزی زابل 

مشغول به کار است و من گاهی اوقات در زابل می بینمش. یکی 
دیگر از بچه ها »موسی ناتوان« بود که معلم است. یکی همین آقای 
علی محمدی رئوف بود که جانباز بازنشسته سپاه است. یکی دیگر 
از بچه هاـ  اسم کوچکش الن یادم نیست اما فامیلشـ  »پودینه« بود 

که از اهالی خود ادیمی بود.
خالصه لطفیان سرگزی از دفتر می آید بیرون و من را پیدا می کند و 
جریان را می گوید. ما هنوز نرفته بودیم آموزش و پرورش و منتظر 
بچه ها بودیم. لطفیان به ما گفت فهمیدید چه شده است؟ گفتیم نه. 
گفت ما زودتر و بدون شما رفتیم آموزش و پرورش؛ همین که 
رفتیم آنجا رئیس به پدرها و پدربزرگ های ما گفت من همشهری 
شما هستم اما این بچه ها اخالل کرده اند، تعهد کتبی بدهید که دوباره 
اخالل نکنند و بروید. آنها هم همه تعهد دادند، من هم یواشکی فرار 

کردم و آمدم بیرون.
با خودم گفتم عجب کاری شد! و احساس کردم که حال کار ما 
سخت شده است. چون آنها تعهد داده بودند ما هم که می رفتیم 
شکار می شدیم. ما هم که رفتیم دیدیم همین حرف را گفت. »رضا 
محمدی رئوف« برادر علی محمدی رئوف سرباز بود و گفت که 
اختیار هر دوی اینها با من است و من ولّی هر دوشان هستم. رئیس 
آموزش و پرورش می گفت شما تعهد بدهید و بروید. آقای رضا 



مماؤتساؤوؤمنع بمم

23

محمدی رئوف هم می گفت شما اول اخاللشان را بگو تا ما در 
جریان قرار بگیریم و هم اینها راـ  مثاًلـ  تنبیه کنیم و هم تعهد بدهیم 
و هم مراقب باشیم که دوباره اخالل نکنند. مذاکره ما سه چهار 
ساعت طول کشید و در نهایت هم به نتیجه نرسیدیم و رفتیم. البته 

بعضی از معلم ها هم از ما حمایت می کردند.
شب رفتیم خانه یکی از معلم ها خوابیدیم. من بودم با علی محمدی 
رئوف و عباسعلی لطفیان سرگزی؛ سه نفر بودیم. فامیل یکی از 
معلم هایمان آقای »میر« بود، فامیل یکی هم آقای »پودینه« بود؛ الن 
هم هر دوشان هستند و با من هم خیلی رفیق اند. ما شبش را رفتیم 
خانه آقای میر خوابیدیم. حال یک چیز جالبی برایت بگویم. آقای 
میر اول ما را برد خانه پدر خانمش، چون خانمش تازه بچه دار شده 
بود و آنجا جا نبود، خانمش را که تازه بچه دار شده بود آورد خانه 
پدر خودش، ما را هم فرستاد خانه خودشان. خیلی با ما خودمانی 
بود. تعدادی از معلم ها هم می گفتند که ما حمایت می کنیم و ما را 

نصیحت هم می کردند.
صبح روز بعد دوباره رفتیم آموزش و پرورش و مذاکره کردیم تا 
بعد از ظهر شد. اینجا دیگر ما ولّی نداشتیم و خودمان سه نفر بودیم. 
رئیس اداره دوباره به ما گفت شما متهم به اخالل هستید و باید تعهد 
بدهید تا به شما نامه بدهم که بروید مدرسه. من گفتم ما اخاللگری 
نکردیم. پرسید نکرده اید؟ گفتیم نه. ناراحت شد و با عصبانیت و 
تهدیدآمیز گفت نشانتان می دهم. از روی صندلی بلند شد و آمد 
این طرف میز و دستش را فرو کرد در جیب کتش و یک راست با 
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گام هایی بلند و سریع رفت به طرف در و کلید انداخت و در اتاق 
را قفل کرد. ما هم هاج و واج به او نگاه می کردیم و از خودمان 
می پرسیدیم یعنی می خواهد چکار کند. برگشت و پشت میزش 
نشست و گوشی تلفن را برداشت و شماره ای را گرفت. از صدایش 
که گفت: الو شهربانی؟ فهمیدیم زنگ زده شهربانی. به کسی که 
گوشی را برداشته بود با خونسردی و البته تا حدودی پیروزمندانه 
گفت سه تا اخالل گر در دفترم هستند، بیایید اینها را دستبند بزنید و 
ببرید. بعد هم خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. دو تا مأمور با 
دستبند از شهربانی آمدند در این فرصتی هم که آنها آمدند؛ این آقا 

یک گزارش کتبی علیه ما نوشت.
من هم در این فاصله دو سه تا از آیات قرآن را که حفظ بودم برایش 
خواندم و گفتم این کارهایی که می کنی، کارهای درستی نیست. به 
نظرم همین آیه »أَتَأُْمُروَن النَّاَس بِالْبِرِّ َو تَنَْسْوَن أَنُْفَسُکم ؛ آیا مردم را 
به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید«1 را خواندم. 
یکی دو آیه دیگر هم بود که الن یادم نیست کدام آیات بودند که 
البته با همین قضیه سنخیت داشتند. گفتیم که خودت می دانی که این 
حرف هایی که به ما می گویی دروغ است و خودت به حرف های 
خودت عمل نمی کنی و این کار، درست نیست. این حرف هایی 
هم که به ما می گویی تهمت است. شما اگر نماز می خوانی خداوند 
الَة َتْنهی َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكِر َو لَِذْكُر اللَِّه َأْكَبر؛ نماز  می فرماید »إِنَّ الصَّ
از کار زشت و ناپسند باز می دارد، و قطعاً یاد خدا بالتر است .«2 این 

1 . سوره بقره )2(، آیه 44.
2. سوره عنکبوت )29(، آیه 45.
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طوری دو سه آیه خواندم. نتیجه اش این شد که بیشتر عصبانی شد.
بعد مأمورین شهربانی آمدند. گزارش را داد دست آنها و گفت 
بله اینها اخالل گری کرده اند و من گفته ام تعهد بدهید، تعهد هم 
نمی دهند و بر اخالل گریشان تأکید دارند. لذا اینها را شما ببرید 

شهربانی.
بچه ها که رفتند بیرون، نفر آخر من بودم، دم در که رسیدم و وقتی 
که من هم می خواستم از دفترش بیرون بروم، یک دفعه شنیدم که 
رئیس به مأمورین شهربانی می گوید من می خواهم اینها را بترسانم. 
من هم این حرفش را شنیدم. البته به هیچ کس، هیچ حرفی نزدم.

مأمورین به ما گفتند شما را دستبند بزنیم یا خودتان می آیید؟ من 
گفتم هر طور که شما دوست دارید، دستبند می زنید، بزنید. نمی زنید، 
نزنید. بعد گفتند خیلی خوب، شما را دستبند نمی زنیم. شما بروید 
شهربانی. شهربانی هم نزدیک آموزش و پرورش بود، گفتند شما 

بروید ما هم می آییم. ما هم با پای خودمان رفتیم شهربانی.
حدود دو ساعتی که در شهربانی بودیم همین طوری نشسته بودیم 
و کسی هم چیزی به ما نمی گفت و حرفی نمی زد. ما در دفتر افسر 
نگهبان نشسته بودیم که تلفن زنگ خورد. رئیس آموزش و پرورش 
پشت خط بود. ظاهراً پرسید که بچه ها هنوز پشیمان نشده ا ند؟ آنها 
هم جواب دادند نخیر! پشیمان نشده اند. بعد که فهمید ما پشیمان 
نشده ایم به افسر نگهبان گفته بود بگو فالنی می گوید بیایید آموزش 
و پرورش. ما گفتیم که آموزش و پرورش نمی رویم. افسر نگهبان 
که منتظر بود ما با خوشحالی بلند بشویم و از شهربانی بزنیم بیرون، 
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با تعجب پرسید چرا نمی روید؟ گفتیم از ما شکایت کرده اند و باید 
به این شکایت رسیدگی شود، ما به آموزش و پرورش کاری نداریم 

و آموزش و پرورش هم نمی رویم.
حدود یک ساعتی که آنجا بودیم دیدیم خود رئیس آموزش و 
پرورش با پیکان سفید رنگش آمد شهربانی. آمد پیش ما و گفت 
بیایید برویم. گفتم نه! ما جایی نمی رویم. بعد خواهش و تمنا کرد و 
ما را سوار ماشینش کرد و برد آموزش و پرورش. دوباره گفت ببینید! 
ما همشهری هستیم؛ بد است که پایتان به شهربانی باز شود؛ دیدید 
که من آمدم دنبالتان و از شکایتم صرف نظر کردم، تعهد بدهید و 

بروید. ما گفتیم چون کار خالفی نکرده ایم تعهد نمی دهیم.
او اصرار داشت که تعهد بگیرد ما هم می گفتیم تعهد نمی دهیم. 
احتمالً چون اول گفته بود تا زمانی که به این دانش آموزان نامه 
نداده ام اینها را به مدرسه راه ندهید؛ می خواست به قول معروف کم 
نیاورد. یکی دو ساعت صحبت کردیم و باز جلسه تعطیل شد. شد 

روز بعد. چهار، پنج روز همین طوری طول کشید.
من که بعد از ظهرها برمی گشتم روستا، بچه ها را می دیدم، صبح هم 
بچه ها را که می رفتند که اول وقت در مدرسه باشند، دوباره آنها را 
می دیدم و جریانات را به آنها می گفتم. بعد یک کار دیگری کردیم. 
کلید مدرسه دست خودشان بود و تا هشت صبح در مدرسه را باز 
نمی کردند. بچه ها می آمدند و پشت در می ماندند. روبه روی مدرسه 
یک میدان بود، ما می رفتیم و آنجا می نشستیم و بچه ها هم از ساعت 
شش و نیم، هفت کم کم می آمدند و تقریباً تمام بچه ها دورمان جمع 
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می شدند. ما هم تا ساعت هشت با بچه ها صحبت می کردیم و بچه ها 
را در جریان ریز قضایا قرار می دادیم، بعد که ساعت هشت می شد و 
آنها در مدرسه را باز می کردند بچه ها می رفتند مدرسه و سر کالس، 

ما هم می رفتیم شهر، آموزش و پرورش.
در این بین، خبر به »حاج مال حسین« که از بزرگان روستا بود 
رسیده بود. او یک بار من را دید و گفت شما اصاًل کوتاه نیایید و من 
هم از شما حمایت می کنم. یک تعداد دیگری از بزرگان روستا هم 
به همین شکل من را دیدند و گفتند شما کار خوبی کرده اید، اینها 
آدم های درستی نیستند؛ لذا ما هم از شما حمایت می کنیم. به این 
ترتیب همه فهمیدند و بزرگان روستا هم گفتند ما از شما حمایت 

می کنیم. از اینجا هم ما دلگرم  شدیم.
ما دوباره رفتیم و مذاکره کردیم. گفتند بالخره همان طور که رفقایتان 
تعهد داده اند و رفته اند سر کالس، شما هم تعهد بدهید و بروید سر 
کالستان. ما هم چون نامه نداشتیم مدرسه راه نمی دادند. در این 
مذاکره گفتیم اگر به ما نامه می دهی که برویم کالس، بده! اگر هم 
نامه نمی دهی ما هم دیگر نمی آییم و مدرسه هم نمی رویم. بعد که 
دید فایده ای ندارد و معلم ها هم آمدند و صحبت کردند و فشار 
آوردند، برایمان نامه نوشت که فالنی و فالنی به اخالل متهم شده 
بودند اما اخالل گری برایشان ثابت نشد لذا جهت ادامه تحصیل 
معرفی می شوند. بعد آن دو دوستم را بیرون از دفترش فرستاد و به 
من گفت: »تو تا پایان سال اعتراض نکن و چیزی نگو. من سال 
تحصیلی که تمام شد هم معاون و هم رئیس مدرسه شما را عوض 
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می کنم«. گفتم باشد. با هم رفتیم مدرسه و مشغول تحصیل شدیم. 
ما هم سوم راهنمایی بودیم و سال بعد هم از آنجا می رفتیم لذا برایم 
مهم نبود که مدیر و معاون را واقعاً عوض می کند یا نه. اما سر تعهد 
ندادن مقاومت کردیم. شهربانی هم که ما را فرستاد مقاومت کردیم. 
فقط یک روز بهانه گیری کردند، همین معاون مدرسه با یکی از 

معلم ها ساخته بود.
معلم مقداری درس داد و بین مطلب زنگ خورد. بعد گفت فردا 
دوباره این قسمت را درس می دهم. روز بعد که آمدیم معلم گفت 
بچه هایی که درس را بلد هستند بیایند بیرون. ما چند نفر که درسمان 
خوب بود آمدیم بیرون و رو به بچه ها و پشت به تخته سیاه ایستادیم. 
معلم شروع کرد به درس پرسیدن. ما دیدیم از جایی می پرسد که 
جلسه قبل گفته بود اینجا را دوباره درس می دهم، خوب ما هم آنجا 
را نخوانده بودیم. ما گفتیم که شما جلسه قبل گفته اید که اینجا را 

دوباره درس می دهم لذا ما هم این قسمت را نخوانده ایم.
 حال نمی دانم که این کارشان برنامه ریزی شده بود برای تالفی یا 
جهت دیگری داشت؛ اما ما گفتیم شما گفته اید اینجا را دوباره درس 
می دهید. دیروز هم درس تمام نشد، ما هم اینجا را یاد نگرفته ایم. 
جواب داد که نه! من باید تکلیفم را با شما روشن کنم که گفته اید 
درس را یاد داریم اما الن می گویید بلد نیستیم و درس نخوانده ایم. 
ما را فرستاد دفتر. دفتر که فرستاد معاون از ما پرسید شما چرا درس 
نخوانده اید؟ ما گفتیم، معلم جلسه قبل گفته من دوباره این درس را 
توضیح می دهم، ما همه کتاب را از اول تا همین جایی که درس داده 
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بلدیم اما همین قسمت را تمرین نکرده ایم و نخوانده ایم. گفت به به! 
شما همه دست به یکی کرده اید که معلم را خراب کنید، کسانی هم 
که همراهم بودند دانش آموزان زرنگ کالس بودند. گفت بله، شما 
درس نخوانده اید و حرفتان را هم یکی کرده اید که معلم درس نداده. 
بعد دیدم معاون مدرسه یک شیلنگی را که از قبل آماده کرده بود، 
برداشت و شروع به زدن بچه ها کرد. نفری دو تا شیلنگ می زد. یکی 
دست راست، یکی هم دست چپ. ما چون درسمان خوب بود، تا 
حال کتک نخورده بودیم. معاون دو تا شیلنگ به من زد که بر اثر 
شدت ضربه، دستم کبود و سیاه شد. من تحمل نکردم و گفتم این 
کتک ها ناحق بود؛ خدا تقاصم را از شما بگیرد. دوباره گفت دستت 
را بگیر. بعد دو تا شیلنگ دیگر هم با بی رحمی زد. دست هایم تا 
چند روز متورم بود و اصاًل نمی توانستم با دستم کاری انجام بدهم. 
شیلنگ را هم خیلی محکم زد، خیلی. حرفی هم که گفتم حسابی 

عصبانی اش کرد و بعد هم دو تا شیلنگ اضافه زد.
من برداشتم این بود که با هم نقشه کشیده بودند برای اینکه ما را تنبیه 
کنند و کتک بزنند. بچه های دیگر را که دو تا شیلنگ زد، گفت بروند 
و من و او تنها ماندیم. بعد که مرا زد خیلی محکم تر از دیگر بچه ها 
زد. من هم گفتم اینکه شما ما را می زنی ناحق است. مرا محکم تر از 
بقیه زد. همین حرف را هم که زدم دوتای دیگر هم مرا زد که مدتی 

دستم ورم کرد تا اینکه خوب شد.
البته همه  این بچه ها همان رفقایی نبودید که تعهد نداده بودند بلکه 
تعداد دیگری هم بودند اما بچه های درس خوانی بودند. از طرف 
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دیگر کسانی را که از جایشان تکان نخورده بودند و نگفتند که ما هم 
درس بلدیم کسی به آنها کاری نداشت اما ما را به این بهانه کتک 

زدند.
ادامه تحصیالتم هم اینطور بود که دوران دبیرستان را متفرقه خواندم. 
بعد رفتم دانشگاه پیام نور و لیسانس گرفتم. بعد هم رفتم دانشگاه 
امام حسین علیه السالم و فوق لیسانس گرفتم. دکتری، دانشگاه آزاد 

قبول شدم که باید برای مصاحبه می رفتم اما نشد که بروم.
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محب کار و خدمت
مادرمـ  خدا رحمتش کند1ـ  معمولً قالي مي بافت؛ هم قالی شخصي 
برای خودمان و هم چند سالی براي یک شرکت تولید فرش. دار 
قالي را شرکت فرش به پا مي کرد و نخ و نقشه هم مي داد. موقع 
تحویل قالي دستمزد را پرداخت مي کردند. من هم قالی می بافتم. 
اگر مدرسه نمی رفتم روزها و اگر مدرسه می رفتم شب و بعد از 
ظهرها قالی مي بافتم. من روزانه ده ردیف می بافتم. ده ردیفم که تمام 
می شد دیگر نمی بافتم و بقیه فرصت را به مطالعه و کارهای دیگر 
می گذراندم. ضمن اینکه من شب قالی می بافتم، انگار کسانی هم 
کمک می کردند که قالی تند بافته شود. خودم آنها را می دیدم که از 

آن طرف می بافند! شبیه انسان بودند. مطمئنم!

1 . مادر بزرگوار سردار در هفتم شهریور ماه 1381 در بیمارستان حضرت بقیة اهلل تهران 
به لقاء اهلل پیوست و پس از تشییعی با شکوه در آرامستان ادیمی به خاک سپرده شد.
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تصور خودم و یا توهم نبود. چون ردیف قالی زود بافته می شد. 
آنچه که الن یادم می آید این است که من هر بار بیشتر از یک نفر 
را نمی دیدم که تند می بافت و کار زود انجام می شد. شبیه انسان 
بود. اینطور نبود که همیشه یک نفر باشد، بلکه متغیر بودند. چندین 
سال به این منوال گذشت و من با آنها ارتباط داشتم. حتی در ایام 
امتحانات سؤالت را برایم می آوردند! البته در خواب، نه در بیداری. 
خودمانی بودند. من زیاد از آنها نمی خواستم که سؤالت را برایم 
بیاورند. درسم را می خواندم، بعضي مواقع که درس نمي خواندم یا 
گرفتار بودم، مي گفتم اي کاش این قضیه حل مي شد، همان وقت 
می دیدم که سؤالت را می آوردند. البته اینطور نبود که کاغذ دستم 
بدهند، بلکه سؤالت در ذهنم مرور می شد، بعد من همان سؤالت 
را مطالعه می کردم، و بعد می دیدم که همان سؤالت در امتحان آمده 
است. الن با آنها ارتباط ندارم. نمی دانم چه شد. فکر می کنم ایمانم 
ضعیف شده. آن موقع بین هشت تا دوازده سال داشتم. اولین باری 
که آنها را دیدم نترسیدم. هیچ گاه نترسیدم! انگار که به من الهام بشود، 
اینطوری بود و گویی من هم توقع همچون کاری را داشتم. فکر 
هم نمی کنم که آن موقع این جریان را به اعضای خانواده و یا کس 

دیگری گفته باشم.
 برای بافت قالی، نور کافی نداشتیم. بی برقی حداقل تا سال 1359 
وجود داشت. برق بعد از انقالب به “ادیمي” آمد. به جز خود شهر 
زابل، هیچ کجا برق نداشت. فقط در “لوتک” یک موتور برق بود که 
چند ساعتي در شبانه روز برق تولید می کرد؛ جای دیگری برق نبود. 
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تلفن و جاده آسفالته هم وجود نداشت، جاده ها خاکی و شوسه ای 
بود. همانطور که گفتم نه در ادیمی و نه در تمام بخش “پشت آب” 
یک دبیرستان وجود نداشت. مدرسه راهنمایی هم در این بخش 
فقط یکی بود و اگر کسی راهنمایی را تمام می کرد باید برای خواندن 
مقطع دبیرستان به شهر می رفت. اینها وضعیت ادیمی در حدود سی 

سال قبل بود.
ما چراغ گرد سوز داشتیم که روشنش می کردیم و در پناه نور آن 
قالی می بافتیم. به این چراغ گرد سوز، چراغ موشک هم می گفتیم.
آن موقع آب لوله کشي هم وجود نداشت. وقتی رودخانه خشک 
می شد ما وسط نهر که خشک شده بود، چاه مي کندیم و با دیگ 
که روی سرمان حمل مي کردیم، به خانه آب مي آوردیم و از همین 
آب، هم برای خوردن و هم برای استحمام و کارهای دیگر استفاده 

می کردیم.
به کساني که خانه درست مي کردند هم کمک مي کردیم. آن زمان 
وقتی کسی می خواست خانه درست کند، یک بنّا می آورد و در بقیه 
کارها همسایگان و دوستان و آشنایان کمک می کردند، اهالی همه 
به هم رایگان کمک می کردند و صاحب کار فقط به بنا پول مي داد. 
اگر زمان مدرسه بود روزهای جمعه کمک می کردم. سه ماه تعطیلی 
هم هر کس خانه درست می کرد من می رفتم و کمک می کردم تا 
خانه اش ساخته شود. به همین جهت من بیشتر جمعه ها و سه ماه 

تعطیلي در ساختن خانه کمک می کردم.
چون آن موقع آجر نبود کسانی که می خواستند خانه درست کنند 
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اول گل را در قالب هایی که از جنس چوب و به شکل آجرهای 
الن بود می ریختند و به تعدادی که لزم بود درست می کردند و 
می گذاشتند تا خشک بشود و بعد با آنها خانه بسازند. من حتی در 

ساخت خشت هم کمک می کردم.
خاطره جالبي که از دوران کودکی دارم این است که کالس اول یا 
دوم دبستان بودم که روزی پدرم گفت بیا با هم برای کاشتن بذر به 
مزرعه برویم. من حوصله کار نداشتم اما چون پدرم گفته بود رفتم. 
براي اینکه زود تمام بشود تخم هاي خربزه یا هندوانه را مشت مشت 
کاشتم و یکی دو ساعت بعد به پدرم گفتم: “تخم ها تمام شد”. پدرم 
با تعجب پرسید: “چطور تمام شد؟” گفتم: “تمام شد دیگر!”.1 بعد که 
تخم ها کم کم سبز شدند، معلوم شد که چرا تخم ها زود تمام شده 
بودند؛ و من غافل از اینکه اینها قرار است سبز شوند. بعد که تخم ها 
سبز شدند با سبز شدنشان مرا لو دادند و پدرم متوجه شد و گفت: 
“اگر می خواستي بروي، خوب مي رفتي؛ چرا تخم ها را هدر دادي؟”. 
البته فکر کنم اگر همان وقت، خاک ها را کنار می زدیم و بذرها را 

برمی داشتیم امکانش وجود داشت که تخم ها هدر نروند.
امکان  چون حجب و حیا داشتم، در مقابل خواسته  پدرم اصاًل 
اینکه  به  برسد  بدهم؛ چه  را  یا جوابش  بگویم  "نه"  که  نداشت 
جواب سربال بدهم. اصولً در آن زمان مثل بچه های حال نبودیم 
که جواب بدهیم و مثاًل بگوییم “نمی آیم” یا “شما برو بعداً من 
می آیم”! حرف پدر برای ما حجت بود و باید آن کاری که پدر 

1 . سردار این جمله را که گفت بلند زد زیر خنده.
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گفته بود، انجام می شد؛ حالمان خوب نبود یا حوصله نداشتیم یا 
خوابمان می آمد یا می خواستیم بازی کنیم معنا نداشت، باید به حرف 
پدر عمل می کردیم. لذا وقتی گفت برویم. گفتم چشم. سر مزرعه 
رویم نمی شد که بگویم من می خواهم بروم. بعد به ذهنم رسید که 
تخم ها را مشت مشت زیر خاک کنم تا زود تمام بشوند و من هم 
بروم، غافل از اینکه بعداً همانجا و همانطور که کاشته شده اند، سبز 

می شوند.
نحوه صحیح کاشت بذر این است که دو یا سه تخم مي کاري که اگر 
یکی پوچ بود، دو بذر دیگر سبز بشوند. بعد از آن دو تا هم وقتی 
قدری بزرگ شدند، یکی را می کنی تا یک بوته بماند؛ در هر صورت 
یک بوته باید بماند و بقیه هر چند تا که باشد را در می آورند. بعد که 

سبز شد یک بوته را می گذاری و بقیه را می کنی.
بالتر  که  بودیم  زمیني خریده  می کردم.  کشاورزی  بعدها خودم 
از سطح رودخانه بود. من یک قسمت از زمین را که خاک های 
خوب و مرغوبی داشت و نزدیک رودخانه هم بود با تیشه کندم 
و خاک هایش را ریختم یک طرف تا بعد بشود از طریق رودخانه 
آن را آبیاری کنم. آبیاری اش کردم و برای اولین بار بادمجان و خیار 
کاشتم. خیارها دو نمونه بود، یک نمونه همین خیارهای معمولی 
بود، نمونه دوم مثل خربزه بزرگ می شد و شکل خربزه داشت اما 

مزه اش، مزه خیار بود.
بوته بادمجان  ها ـ که در بهار کاشته مي شوند ـ از امسال تا سال 
حیواني  کود  می شد  سرد  هوا  وقتی  چون  نمي شد،  بعد خشک 
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مي ریختم پایشان، تا ریشه ها گرم بماند. به محض اینکه هوا گرم 
مي شد بادمجان ها مجدداً جان تازه اي مي گرفتند و حیاتشان را از نو 
شروع مي کردند و به بار مي نشستند و بزرگ می شدند. وسعت زمین 
زیاد نبود اما آن قدر بادمجان بار می آورد که از مصرف خودمان و 
اقوام و بستگان زیاد آمد و من آن اضافه ها را می چیدم و می بردم و 
می دادم به مغازه ای که در روستا بود تا بفروشد. خدا صاحب مغازه را 
رحمت کند، اسمش »حسین« بود. بادمجان های اضافه را می بردیم 
و می گذاشتیم مغازه مشهدی حسین تا بفروشد در حالی که زمین 
کمتر از دویست متر بودـ  شاید صد و پنجاه متر می شدـ  اما برکت 
زیادی داشت و بوته هاي بادمجانش هم خیلی بزرگ می شد، به 
اندازه ای بزرگ می شد که اگر وسطشان می نشستی دیده نمی شدی. 
گاهی هم پیش می آمد که آب رودخانه کم می شد و من با سطل 

زمین را آب می دادم.
هندوانه، خربزه، گندم، جو، شبدر و ... هم مي کاشتیم. به برخي 
از جمله شوهر خاله ام1 ـ هم در کاشت زمین کمک  ـ  اقوام  از 
مي کردیم. محصولت بقیه را آفت مي زد و به اندازه محصولت ما 
برکت هم نداشت. هر چه ما می کاشتیم برکت داشت و آفت هم 

نداشت، سالم می ماند. بعد گندم  و جو درو می کردیم.
استفاده  آنها  کره  و  شیر  از  که  داشتیم  هم  تا گوسفند  ده  حدود 
می کردیم. من از آنها نگهداری می کردم و آنها را به چرا می بردم؛ 
گوسفندها می چریدند، من هم قدم می زدم و درسم را می خواندم.

1 . مرحوم حیدر نادرنیا که اکنون در آرامستان ادیمی آرمیده است.
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3

محب انقالب و روحانیت
سپاه  در  من  عضویت  سپس  و  فرهنگي  فعالیت های  زمینه 
انقالب  از  قبل  اسالمي.  انقالب  با  مرتبط  مسایل  به  برمي گردد 
و در همان زمانی که در روستاي ادیمي زندگي مي کردیم، در 
ایام محرمِ سالی که من کالس سوم دبستان بودم یک روحاني 
براي تبلیغ دهۀ محرم به روستا آمده بود و این مدت را در منزل 
ما ساکن بود. چون مسجد ادیمي خراب بود و از طرفي دبستان 
قرار شد  داشت  مناسب  و  بزرگ  اتاق هایي  ادیمي،  دانش  سپاه 
شود؛  برگزار  مدرسه  این  از کالس هاي  یکي  در  محرم  مراسم 
اما در کالس ها عکس خاندان پهلوي نصب بود. این روحاني و 
پدرم مشغول صحبت بودند. روحاني حواسش به من نبود که من 
هم در اتاق، کنار درب نشسته ام و صحبت هاي آنها را مي شنوم. 
حسین  امام  مراسم  که  نیست  مصلحت  مي گفت  روحاني  آن 
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علیه السالم در کالسي که عکس خاندان پهلوي به دیوارش زده 
شده، برگزار شود. پدرم هم حرف او را تأیید کرد. آن روحاني 
ادامه داد: “عکس را که نمي شود برداریم؛ اما شاید بتوانیم مکان 
را عوض کنیم”. بعد هم با تأمل و نگراني پرسید: “اما چطور باید 

محل عزاداري را عوض کنیم که ساواک نفهمد؟”.
به هر حال به این نتیجه رسیدند که بگویند مدرسه دور است و 
باید جاي نزدیک تري پیدا کنیم. ناگهان آن روحاني متوجه شد که 
من هم در اتاق نشسته ام و تمام حرف هایشان را شنیده ام، احساس 
کردم کمي نگران شده است و رو به پدرم گفت: “آقا! پسر شما هم 
که اینجا بوده و ما متوجه نبوده ایم”. پدرم به من اشاره کرد و به آن 
روحاني گفت: “او به کسي حرفي نمي زند”. البته بعد که با پدرم تنها 
شدم، پدرم از من قول گرفت که راجع به حرف هاي آنها به کسي 
چیزي نگویم. من هم قول دادم که حرف هایشان را مثل یک راز 

خیلي مهم پیش خودم نگهدارم.
اما براي من یک سؤال ایجاد شد که چرا این روحاني نمي خواهد به 
اتاقي برود که عکس شاه در آن نصب شده است، مگر چه اشکالي 
دارد؟ لذا من نسبت به عملکرد شاه و خاندانش حساس شدم و 
شروع به بررسي کردم. در این بررسي من این قدر فهمیدم که شاه 
به مردم ظلم مي کند و افراد سالم و صالح را زنداني، تبعید و اذیت 

مي کند.
از پدرم راجع به رژیم مي پرسیدم و بعد هم راجع به آنچه به من 
و  پاسگاه  ژاندارمري،  مي کردم  من مالحظه  کردم.  فکر  مي گفت 
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ساواک سخنراني روحاني را ضبط مي کنند و اگر علیه شاه صحبتي 
مي شد برخورد مي کردند. یک بار هم از همان روحاني سخنران 
تعهد گرفتند که نام »یزید« را در منبر نبرد و براي شاه هم حتماً دعا 
کند که آن روحاني گفت: “من براي تمامي مسلمانان دعا مي کنم، 
اگر شاه مسلمان است دعاهاي من شامل حال او هم مي شود”. که 
اینجا دوباره براي من این پرسش مطرح شد که چرا این روحاني به 
طور شفاف قبول نمي کند که با اسم و رسم براي شاه دعا کند؟ و یا 
شاه چرا باید بگوید کسي از یزید اسمي نبرد؟ و چه رابطه اي میان 

شاه و یزید وجود دارد؟!
از طریق عملکرد سازمان هاي حکومتي و صحبت هاي بعضي از 
معلمین به این نتیجه رسیدم که شاه آدم خوبي نیست. برخي از 
مثل  نمي کند؛  رعایت  را  مسائل شرعي  شاه  مي گفتند  معلم هایم 
حجاب، مصرف مشروبات الکلي، منتشر کردن تصاویر نامناسب در 
مجالت و فیلم ها و اینکه شاه از مؤمنین و صالحین حمایت نمي کند؛ 
لذا کنجکاوي ام شروع شد و سال به سال، اطالعاتم افزوده شد و 
کم کم از همان قبل از انقالب به این نتیجه رسیدم که طاغوت باید 

از بین برود.
 گرچه سنم کم بود اما در راهپیمایي شرکت مي کردم و علیه طاغوت 
در کوچه و مدرسه شعار مي نوشتم. ما قبل از پیروزی انقالب، با 
همین آقای »علی جان پیغان«1 و چند نفر دیگر از دوستان، ماژیک 

1 . بنگرید به گفتگوی   مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی با آقای علی جان 
پیغان درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی در: حبیب دلها، دفتر چهارم، تهران، ابناء 

الرسول، تابستان 1392، ص 115.
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تهیه کرده بودیم و سر شب در خانه روی کاغذ شعار مرگ بر شاه و 
مرگ بر خاندان شاه و... می نوشتیم، آخرهای شب هم در کوچه های 

روستا نصب می کردیم.
صبح زود هم می آمدیم مدرسه و روی تخته سیاه ها و دیوار مدرسه 
از مطالبی که نوشته بودیم می زدیم و با گچ هم شعار می نوشتیم؛ 
مرگ بر شاه؛ مرگ بر خاندان پهلوی؛ و خالصه علیه رژیم شعار 
می نوشتیم و می رفتیم بیرون مدرسه. بعد که معلم ها و دانش آموزان 

می آمدند ما هم بعد از همه می رفتیم مدرسه.
یک بار هم عکس شاه را که اول کتاب هاي درسي ام بود، پاره کردم 
و در سطل آشغال انداختم؛ غافل از اینکه دختر همسایه مرا زیر نظر 
دارد. آن دختر داستان را به پدرش گفته بود و او هم بالفاصله به 
پاسگاه رفته بود و از من شکایت کرده بود! آن موقع کالس پنجم، 
شاید هم راهنمایي بودم. یکي دو روز بعد، وقتي زنگ آخر به صدا در 
آمد و مي خواستم از کالس بیرون بروم، معلم صدایم زد. رفتم کنار 
میز آقا معلم ایستادم، همه که رفتند کتاب هایم را گرفت و باز کرد و 
شروع کرد به ورق زدن. وقتي نگاهش به جاي خالي عکس ها افتاد، 
با ابرو اشاره اي کرد به صفحاتي که الن نبودند و گفت: “به خاطر 
اینکه عکس ها را پاره کرده اي از تو شکایت کرده اند”. من بیشتر از 
آنکه نگران بشوم، عافلگیر شدم. اصاًل فکرش را هم نمي کردم به این 
آساني لو بروم و خبرش به معلم ها هم برسد. آقا معلم نگاهي به قیافۀ 
مضطرب من کرد و با مهرباني گفت: “کاري کن این کتاب ها را کسي 
نبیند که برایت بد مي شود” و بعد هم به من کتاب نو داد. خدا را شکر 
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پیگیري هاي پاسگاه هم بي نتیجه ماند، چون من کتاب نو داشتم و آنها 
نتوانستند ادعایشان را ثابت کنند.

یک بار هم تعدادی از معلم ها در اعتراض به رژیم مدرسه ها را 
تعطیل کرده بودند که شایع شده بود معلم ها براي حقوقشان کالس ها 

را تعطیل کرده اند!
مي کرد.  سخنراني  محرم  و  عاشورا  و  بود  روحاني  پدرم  خوب 
یادم هست »مرحوم حسین گلزاري« که انسان خداشناسي بود، با 
پسرش و چند نفر دیگر در ایام محرم سال 1357 بعد از عزاداري 
که در منزلش برگزار مي شد به عنوان محافظ و با بیل و کلنگ، پدرم 
را تا خانه مي رساندند و بعد برمي گشتند. در دوران مبارزات؛ چون 
پدرم انقالبی بود من هم به خوبی در جریان ماجراها قرار می گرفتم.
سال 1357 و قبل از پیروزی انقالب، حدود شش ماه خانۀ ما توسط 
شش نفر از نیروهاي ژاندارمري محاصره بود. شب در مي زدند و آب 
مي خواستند. من که براي آنها آب مي بردم شروع به سؤال پرسیدن 
مي کردند و من که به ظاهر بي خبر از همه جا بودم به سؤالت آنها 
جواب مي دادم. اما برخی از مسائل را به آنها نمی گفتم، مثاًل یکی 
از  موضوعاتی را که به آنها نگفتم این بود که یک بار وقتي کاه ها را 
جا به جا مي کردم، زیر آنها یک کتاب پیدا کردم. کتاب را به پدرم 
نشان دادم و گفتم من این کتاب را از زیر کاه ها پیدا کرده ام. پدرم هم 
کتاب را از من گرفت و نگاهي به آن انداخت و بدون اینکه عکس 
العمل خاصي نشان بدهد گفت باشد. بعد کتاب را داد به من و گفت 
طوري که هیچ کس نبیند، این کتاب را به خانۀ پدربزرگت ببر. من 
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کتاب را به خانه پدربزرگم بردم. از آن زمان به بعد پدرم هر وقت 
مي خواست آن کتاب را بخواند به خانۀ پدربزرگم مي رفت.

 آن کتاب رسالۀ توضیح المسائل حضرت امام خمیني)ره( بود که در 
صفحۀ اولش برای رد گم کردن اسم یک مرجع تقلید دیگر را نوشته 
بودند. من عالوه بر رساله، اعالمیه هایی را که پدرم می آورد و در طاقچه 
خانه پنهان می کرد و من متوجه آنها شده بودم شب یا روز و یا یک 
وقتی که پدرم در منزل نبود یا خواب بود این اطالعیه ها و اعالمیه ها و 
بیانیه ها را می خواندم و در جریان روند انقالب قرار می گرفتم. آن موقع 

رادیو لندن را هم که اخبار انقالب را می گفت گوش می دادیم.
در راهپیمایی که در شهر تشکیل می شد ما هم شرکت می کردیم. 
محوریت راهپیمایی ها با »شهید حسینی طباطبایی«1 بود که عالم 
دینی بود. تعداد شرکت کنندگان اوایل کم بود. نزدیک پیروزی 
انقالب بیشتر شد. افراد جمع می شدند در مساجد، یا قبلش در خانه 
برخی افراد. بعد کم کم گسترش پیدا کرد. شهید حسینی خیلی 
مراقب بود که کسی کشته نشود. بعد از اینکه انقالب پیروز شد هم 
همچنان مراقبت می کرد. و موفق هم بود. من همان مقداری که در 
تظاهرات شرکت داشتم ایشان را می شناسم. شهید حسینی مبارز 
بود. با تمام طوایف مختلف، مولوی ها، سران طوایف و با این تیپ 
آدم ها هم رفت و آمد داشت و بین آنها جایگاه داشت و آنها هم برای 
ایشان احترام قائل بودند. بخشی از مبارزین ایران ـ از جمله شهید 

1 . درباره این شهید سعید که هفتم تیر ماه 1360 همراه با شهید آیت اهلل بهشتی به 
شهادت رسید، گفتگویی با حجت السالم و المسلمین اعتمادی ـ پدر بزرگوار شهید 
حاج حبیب لک زایی ـ  انجام شده است. ر.ک: حبیب دلها، دفتر سوم، تهران، ابناء 

بهار 1392، ص303. الرسول، 



مماؤمب و ؤوؤ واببحم

43

اندرزگو را ـ می فرستاد افغانستان و یا برایشان سالح تهیه می کرد. 
ایشان این قدر گستره مبارزاتی داشت و رژیم هم به همین دلیل 

ایشان را زندانی کرد. ایشان یک سال در زندان قصر بود.
من قبل از انقالب با یکی از جاهایی که ارتباط داشتم، همین »آقای 
عربشاهی«1 بود که من می رفتم خانه شان. بعد از انقالب که ما به 
شهر آمدیم خانه مان نزدیک خانه شان بود. آقای عربشاهی را هم 
یک بار ساواک گرفته بود، فامیلی اصلی ایشان »مرادقلی« بود. به 
ایشان گفته بودند که شما علیه شاه کار می کنید؟ ایشان گفته بود نه 
من کاری نمی کنم. چند روزی ایشان را نگه داشته بودند و بعد گفته 
بودند پس باید بروی و فامیلت را عربشاهی بگذاری. بعد رفته بود و 
تحت فشار ساواک فامیلش را از مرادقلی به عربشاهی تغییر داده بود.
یکی از خاطراتی که از آن موقع دارم این است که من یک شب 
رفته بودم مسجد حکیم. دو، سه تا از طلبه ها برگزاری جلسه قرآن 
اطالعیه پخش می کردند. رئیس شهربانی هم می آمد مسجد حکیم 
و پشت سر آقای حسینی نماز می خواند. این طلبه ها هم که اطالعیه 
جلسه قرآن را پخش می کردند، شهربانی گرفته و برده بود و در 
بازجویی از آنها پرسیده بود که شما با این اطالعیه های جلسه قرآن 
دیگر چه چیزی پخش کرده اید؟ آنها هم گفته بودند هیچی! می گفتند 
ما داشتیم بازجویی می شدیم که رئیس شهربانی آمد. ما خوشحال 
شدیم که رئیس شهربانی ما را می شناسد و هر شب هم مسجد 

حکیم می آید و نماز می خواند.

1 . حجت السالم والمسلمین عربشاهی از علما و روحانیون سیستان.
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او که آمد به او گزارش دادند که این افراد اطالعیه پخش کرده اند 
و ما مشکوک شده ایم و احتمال می دهیم که چیزهای دیگری هم 
پخش کرده باشند. او هم تأیید کرده و گفته بود بله، حتماً اینها مطالب 
دیگری هم پخش کرده اند؛ با دقت و با سخت گیری تمام از آنها 
بازجویی کنید. یعنی به جای کمک، تشویق کرده بود و دستور داده 
بود که آن طلبه ها را بیشتر اذیت کنند و به آنها بیشتر فشار بیاورند. 
بعد هم آنها را از شهربانی به ساواک تحویل دادند. ساواک آنها را از 
شب تا صبح ایستاده نگه می دارد و کتک هم می زند. آن موقع هم 
این طوری نبود که اگر شهربانی یا ساواک طلبه ای را بگیرد امکان 
داشته باشد که بروی و بپرسی که "جرمشان چیست و چرا اینها را 
گرفته اید؟". برای نجات آنها می نشستیم و سوره یاسین می خواندیم.
هم زمان با این جریان، وقتی به نماز جماعت می ایستادیم، یک کسی 
می آمد و کفش های نمازگزاران را می دزدید و می برد. شهید حسینی 
تدبیر کرده بود که موقع نماز یکی از طلبه ها دم در مسجد صندلی 
بگذارد و به عنوان نگهبان بنشیند و مراقب باشد که کسی کفش های 
نمازگزاران را نبرد. این دو سه طلبه را ساواک، آن روز آزاد کرده بود 
و موقع نماز یکی از آنها نگهبان کفش ها بود. او همانجا که روی 
صندلی نشسته بود، خوابش برده بود. هر کاری کردیم بیدار نشد. 
مجبور شدیم همان طور که خواب بود ببریمش حجره. او تا روز 

بعد بیدار نشد از بس که خسته و اذیت شده بود.
آنها اعتراف نکرده بودند چون چیزی نبود که اعتراف کنند. فقط 
اطالعیه برگزاری جلسات قرآن را توزیع کرده بودند اما آنها »گمان« 
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می کردند که در کنار اینها احتمالً اعالمیه های امام یا نوشته هایی 
با این محتوا که مردم را تشویق کنند علیه رژیم شورش کنند هم 
پخش کرده باشند و به صرف گمان، این طلبه ها را بازداشت کرده 
بودند. اینها هم می گفتند ما برای برگزاری جلسه قرآن اطالعیه پخش 
کرده ایم. آنها می پرسیدند دیگر چه پخش کرده اید؟ اینها هم چیزی 

پخش نکرده بودند که بگویند پخش کرده ایم.
یکی دیگر از خاطرات آن روزهایم این است که یکی از روحانی 
نماها را قبل از انقالب ساواک فرستاده بود مسجد حکیم. او هم آمده 
بود مسجد؛ وقتی حاج آقا حسینی از حوزه وارد مسجد می شد او 
می رفت و در یک استکان چای می ریخت و می آورد خدمت حاج 
آقا و می گفت حاج آقا برای شما چای آورده ام. شک کرده بودند 
که مبادا داخل استکان چای چیزی ریخته باشد که باعث شهادت 
حاج آقا حسینی بشود؛ لذا برنامه ریزی کرده بودند که وقتی او چای 
می آورد یک کسی از طلبه ها می آمد و می گفت حاج آقا شما را دم 
در کار دارند. او می رفت و برمی گشت، و در این فاصله چای را دور 
می ریختند و استکان را سر جایش می گذاشتند که یعنی حاج آقا 

حسینی طباطبایی چای را خورده اند.
این توطئه واقعاً برنامه ریزی شده بود و ما هم متوجه شده بودیم و 
هر وقت یک روحانی مثاًل از قم یا مشهد یا تهران یا جایی دیگر 
برای تبلیغ به مسجد ما می آمد، فوراً تماس می گرفتیم و راجع به 
آن روحانی پرس و جو می کردیم و اطالعات به دست می آوردیم 
که این روحانی که زابل آمده کیست و سابقه اش چیست و تحقیق 
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می شد که آیا درباری هست یا نه. خادم مسجد حکیم هم ساواکی 
بود که البته بعد از انقالب معلوم شد.

لذا ما انقالبی قبل از انقالبیم و الحمدهلل از قبل از انقالب مبارزه با 
طاغوت را آغاز کرده ایم و این تالش به لطف خدا همچنان ادامه 

دارد.
در مجموع، فعالیت هایم مشکل خاصي را برایم ایجاد نکرد. فقط بعد 
از اینکه انقالب پیروز شد و پاسگاه نزدیک روستاي ما هم دست 
نیروهاي انقالب افتاد، در یکي از اسناد اسم شانزده نفر را نوشته 
بودند که حکم اعدام آنها صادر شده بود. از این شانزده نفر، اولي 

اسم پدرم و دومي هم اسم من بود.
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4

محب فرهنگ جهاد و رشادت
بعد از پیروزي انقالبـ  با توجه به آن زمینه هاـ  در بخش فرهنگي 
سپاه مشغول فعالیت شدم. من سه ماه تعطیلي در کورة آجر پزي کار 
کردم و توانستم با پول آن یک دوچرخه بخرم. بعد با دوچرخه راه 
شني و خاکي بدون آسفالت را طي مي کردم تا از روستا به شهر بیایم. 
عکس امام، کتاب، پوستر و هر چه که سپاه داشت برمي داشتم و ترک 
دوچرخه مي بستم و حداقل در ده روستاي منطقه توزیع مي کردم. 
بعضي مواقع هم فاصلۀ حدوداً ده کیلومتري روستا تا شهر را پیاده 
مي رفتم و مي آمدم.  فکر می کنم سال 1359 از روستای ادیمی به 
شهر زابل رفتیم و سال 1360 هم به جهت ارتباطي که با سپاه داشتم 

از من دعوت کردند عضو این نهاد شوم و من قبول کردم.
وارد سپاه که شدم جنگ شروع شده بود. من هم مثل بسیاري از 
جوانان این مرز و بوم عالقمند بودم که از انقالب، اسالم و کشورم 
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دفاع کنم. لذا وقتي احساس کردیم انقالب دوباره توسط طاغوت 
مورد تهدید و تجاوز قرار گرفته به مبارزه با آن پرداختم.

من دو، سه بار جبهه رفتم. من که فکر می کردم کار خوبی می کنم و 
به دوستان و آشنایان و بستگان هم گفته بودم که جبهه می روم. حال 

اینجا یک اتفاق جالب افتاد.
عرض کنم خدمت شما که من دوازدهم اسفند 1360 ازدواج کردم. 
روزی که می خواستم بروم جبهه هفدهم اسفند ماه همان سال بود، 
یعنی چهار روز بعد از ازدواجم! که خانواده  گفت نرو! اما من برای 

رفتن مصمم بودم و تصمیم خودم را گرفته بودم.
صبح که می خواستم بروم در خانه را قفل کردند که من نروم. ما آن 
موقع در خانه پدر خانمم بودیم. خانه هم یک اتاق داشت. در خانه 
را خانمم قفل کرده بود که من نروم. من هم اراده کرده بودم که واقعًا 
بروم. فکر کردم که باید چکار کنم، دیدم چیزی به ذهنم نمی آید. یک 
قاشقی را برداشتم با ته همان قاشق یک کمی با قفل کلنجار رفتم و 
همین که قاشق را به قفل زدم، قفل در باز شد. اصاًل معجزه آسا بود! 
چون با کمی تالش قفل باز شد. از اتاق آمدم بیرون که بروم، دیدم 
در حیاط را هم قفل کرده اند. برای باز کردن در حیاط هم دنبال کلید 
نگشتم. جوان بودم و از روی دیوار صاف، پریدم و رفتم سپاه زابل. 

همین سپاه که الن در خیابان شهید مطهری است.1
ما 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 

1 . مکان سپاه پاسداران شهرستان زابل اکنون تغییر کرده است.
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سال قبلش هم با سپاه همکاری داشتم؛ یعنی از سال 1359 به بعد. 
هشتم تیرماه 1360 تا هفدهم اسفند ماه 1360 هم در سپاه مشغول 

بودم و خیلی ها را می شناختم.
آنجا فرمانده سپاه استان سخنرانی کرد که به نظرم »آقای خاکسار« 
بود، همین که رئیس حج و زیارت هم بود. در مورد هر چه که لزم 
بود صحبت کرد؛ مانند اینکه: فرمان امام هست و قطعاً باید به جبهه 
برویم و اما اینها که آمده بودند همه شان داوطلب بودند کسی را به 

زور و اجبار نفرستاده بودند. یک سخنرانی حماسی بود.
بعد هم اسفند دود کردند، ما را از زیر قرآن رد کردند، با سالم و 
صلوات، مردم و هم رفقای پاسدارمان که می ماندند، جمعیت زیادی 
را تشکیل می دادند که با سالم و صلوات ما را بدرقه کردند. خیابان 
مقابل سپاه پر شده بود. مردم خیلی بودند، نمی توانم تخمین بزنم اما 
مردم حضور با شکوهی داشتند. برای بدرقه هر یک از نیروها هم 
چندین نفر آمده بودند، البته به جز من که از خانه فرار کرده بودم. 

مردم با شکوه تمام یک مقداری همراه اتوبوس پیاده هم آمدند.
صبح از سپاه زابل راه افتادیم. فکر کنم ساعت حدود هشت با اتوبوس 
حرکت کردیم به طرف سپاه زاهدان، نماز و نهار و استراحت و این 

مسائل را سپاه زاهدان بودیم.
غروب از زاهدان راه افتادیم. سپاه زاهدان آن موقع روبه روی همین 
استانداری الن بود، قباًل هم استانداری همانجا بود. در سپاه زاهدان 

برای بدرقه مردم نبودند و خود مسئولین سپاه ما را بدرقه کردند.
نزدیک صبح، هوا هنوز تاریک بود که رسیدیم کرمان. رفتیم پادگان 
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کرمان که اعزام بشویم، گفتند الن لزم نیست که بروید، برگردید و 
مرخصی بروید و چهار، پنج روز بعد بیایید. حال نمی دانم هماهنگی 
بوده یا نبوده، بالخره آنها اینطوری گفتند، ما هم برگشتیم. البته این 
قضایا برای ما طبیعی بود. نه بی نظمی بود و نه هم بی انضباطی، البته 
آنها می توانستند بگویند که بمانید ولی گفتند که بروید شهر خودتان 
و برگردید. آمدیم زابل، من که برگشتم زابل، خانواده خوشحال 

شدند.
 خوب حال که برگشته بودم، دنبال این بودم که این دفعه چطور 
بروم که تجربه دفعه قبل تکرار نشود. خوب بالخره من برگشتم و 
اظهار شادمانی کردند، از همه بیشتر هم عروس خانم خوشحال شد 
و خانواده عروس خانم. چون که برای پدرم 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.
روز قبلش با همه خداحافظی کرده بودم، اهالی منزل در آن موقع 
خواهرانم »صغری« و »صدیقه« و برادرانم »نجف« و »شریف« 
بودند. حال می خواهم بگویم که با اهالی آنجا من خداحافظی کردم و 
هیچ عکس العمل منفی نبود. خداحافظی کردم و رفتم و تمام. اتفاقًا 
پدرم دعای محفوظ ماندن را برایم خواند: »إِنَّ الَّذی َفَرَض َعَلیَْک 
الُْقْرآَن لَرادَُّک إِلی  َمعاد؛ یقیناً کسی که قرآن را بر تو واجب کرده 
 ُ است حتماً تو را به بازگشت گاه باز می گرداند.«1 )ان شاء اهلل( »َفاهللَّ
اِحمیَن؛ پس خدا بهترین نگهبان است، و  َخیٌْر حافِظاً َو ُهَو أَْرَحُم الرَّ

1 . سوره قصص )28(، آیه 85.
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اوست مهربانترین مهربانان.«1 اما عکس العمل منفی مال خانمم بود. 
آنجا کسی به من نگفت که نرو ولی عروس خانم می گفت که نرو! 

بقیه هم دخالت نمی کردند.
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 مشکلی ایجاد 
نشود. ساکم را از کرمان نیاورده بودم؛ این از ساک. قباًل ساک را که 
بسته بودم فکر نمی کردم که مخالفت بکنند؛ وقتی گفتم دارم می روم، 
مخالفت کردند. فکر می کردم که مثل خانه بابا مخالفت نمی کنند و 
عکس العمل منفی ندارند، آنجا را هم فکر می کردم همینطوری است 
و گفتم من دارم می روم، بعد دیدم می گویند که نرو! هر چه هم رفتنم 

جدی تر می شدم آنها 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 شکلی، 
مطلب را بگویم و بروم. به خانمم 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! من 
هم بلند شدم و کفش هایم را پوشیدم. مادرم هم گفت که حال که 
بیرون می روی یک مرغ هم سر راهت بخر! آمدم بیرون. در مسیر 
آقای دامنرویی را دیدیم که آقا در خانه اش بود، گفتم خانه که رفتی 
بگویی که فالنی گفت من رفتم جبهه. فکر می کردند شوخی می کنم. 
مرغی را هم که خریده بودم دادم دست آقای دامنرویی که ببرد و 

1 . سوره یوسف )12(، آیه64.
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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 و این چیزها نباشد. بعد خانم متوجه شده بود که من جدی 

گفته بودم و رفته ام جبهه.
 این بار 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. قرار شد من راننده تانک بشوم. 
بعد عملیات زود شروع می شد لذا از اهواز آمدیم شوش، پنج شش 
روزی شوش بودیم. از شوش رفتیم دشت عباس و در عملیات فتح 

المبین شرکت کردم.
ُمبینا؛  در عملیات فتح المبین شرکت کردم؛ »إِنَّا َفتَْحنا لََک َفتْحاً 
به راستی ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم آوردیم.«1 ما بنا بود 
پانزده کیلومتر پیش روی کنیم. بعد که خط را شکستیم، دیدیم کسی 
مقابلمان نیست. سوار تویوتا شدیم و پنجاه کیلومتر با ماشین رفتیم! 
خط را که شکستیم، عراق پشت سر نیرو نداشت، پنجاه کیلومتر 
پیشروی کردیم. پنجاه کیلومتر مستقیم، به کیلومتر مربع که زیاد 
است، باید نگاه کنی چقدر می شود. جاده شوش ـ 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 

1 . سوره فتح )48(، آیه1.
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رشید« که زودتر از من آنجا رفته بود. وقتی فهمید من آنجا 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 ممکن 
است شهید شویم. بعد از هم خداحافظی کردیم و داشتیم دور 
می شدیم که برگشت، گفت که ممکن 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 حال 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 ]آدرس داد.[
دوستان می گفتند کنار همان درخت و در همین عملیات فتح المبین 
شهید شد. من بعد رفتم جایی که شهید شده بود. شهید ارباب رشید 
و شهید نصیری که از بچه های زابل بود آنجا شهید شدند. شهید 
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سمیعی از روستای »بالخانه« آنجا شهید شد که زابل دفن هستند. 
شهید ارباب رشید در روستای »ده ارباب« دفن است. پسر آقای 
چشک1 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 پاسدارها 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. دشت 
عباس یک زیارتی دارد. بعد من دو سه بار آنجا رفتم. 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. هیچ کداممان 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.
از  پس  سپاه،  به  ورود  بدو  در  و  سال 1360  همان  در  خالصه 
گذراندن آموزش به عنوان تک تیرانداز در “عملیات فتح المبین” 
شرکت کردم. البته اول بنا بود رانندة تانک بشوم، اما بنا به دلیلي به 

1 . شهید چشک.
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عنوان تک تیرانداز مشغول شدم. عملیات فتح المبین که تمام شد 
تسویه حساب کردم و برگشتم زابل. باز تا دفعه بعدی که آمدم.1
بعد سپاهیان حضرت رسول)ص( که آمدند من هم با آنها آمدم. 
حاج آقای ناظری2 هم آن موقع فرمانده حوزه مقاومت بود. من 
بدون اجازه آمده بودم. متوجه شدم که برای من به دادسرای نظامی 
گزارش رد کرده اند که فالنی بدون اجازه رفته جبهه. آقای ناظری 
با هفت، هشت نفر دیگر را یک طوری برگرداندم  و خودم ماندمـ  
خدا رحمت کندـ  شهید حاج قاسم میرحسینی3 گفت فرمانده جنگ 
من هستم و به تو تکلیف می کنم که برگردی زابل. چون آنجا بیشتر 
لزم است که نیروهای داوطلب را جمع و جور کنی و بفرستی 
جبهه. خوب من آنجا ]در زابل[ مسئول بسیج بودم. حاج آقا ناظری 
آن موقع مسئول بسیج زهک4 بود. من مسئول بسیج شهرستان زابل 
بودم. گفتم وقتی تو به عنوان فرمانده جنگ می گویی چشم. آنجا 
که رفتم به من گفتند باید بروی دادسرا. من در تمام عمرم یک بار 
دادسرای نظامی رفتم، آن هم به خاطر اینکه بدون اجازه جبهه رفته 

بودم.

1 . این جمله را هم لبخندی ملیح همراهی می کند.
2 .   مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی گفتگویی با جناب آقای سرهنگ 
محمد ناظری درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی انجام داده است، که به زودی 

منتشر می شود.
3 . سردار شهید حاج قاسم میرحسینی، جانشین لشکر 41 ثاراهلل. برای مطالعه در 
این زمینه ر.ک: مصاحبه سردار حاج قاسم سلیمانی درباره سردار شهید حاج قاسم 

ابناء الرسول، بهار 1392، ص 323.  میرحسینی، حبیب دلها، دفتر سوم، تهران، 
4 . الن شهرستان شده است.
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5

محب اسالم و ایثار
من در سال 1367 در گردان 409 مشغول فعالیت بودم. این گردان 
در شلمچه حضور داشت و در خط مقدم بود و در نبرد شلمچه در 

همین تاریخ تا آخرین فشنگ مقاومت کرد.1
در خرداد 1367 مجروح شدم. اول چشمم مجروح شد. یادم مي آید 
وقتي زخمي شده بودم، اسلحه بدون فشنگم را محکم گرفته بودم، 
یکي از رزمندگان به من گفت خوب اسلحه ات را بینداز. اما من 
محکم تر تفنگ را به سینه مي چسباندم مثل مادري که فرزندش را به 
سینه مي فشارد. اصاًل دلم نمي آمد که اسلحه ام را بیندازم، تا اینکه یکي 
از رزمنده ها اسلحه ام را از دستم گرفت و من به او تحویل دادم. بعد 
به یکی از بچه های رزمنده گفتم من جلوی تو راه می روم، تو پیشانی ام 

1 . نیروهای این گردان عمدتاً بچه های استان سیستان و بلوچستان بودند که تعداد زیادی 
از آنان به همراه بچه های گردان 405 که آنان نیز بچه های سیستان و بلوچستان بودند در 

عملیات کربالی پنج در سال 1365 در منطقه شلمچه به شهادت رسیدند.
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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، من که جایی را نمی دیدم دست چپم در دست 
راست رزمندهاي بود که با شتاب مي دوید و مرا با چشمي مجروح 
و بي سو، دنبال خودش مي کشید که ناگهان خمپاره اي کنارمان منفجر 

شد و من دوباره مجروح شدم و افتادم و بیهوش شدم.
متوجه محمدرضا حیدری نسب شدم. به حیدری نسب گفتم من را 
هم با خودت ببر! ناچاراً دستم را گرفت و یک مقداری آورد. بعد 
که ما یک مقداری آمدیم، شبستری را دیدیم. آقای حیدری نسب، 
دست من را داد به دست آقای شبستری. شبستری دستم را گرفته 
بود و داشتیم می آمدیم که خمپاره ای نزدیکمان 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، ترکش خمپاره از اینجا رفته بود؛ باز من اینجا دوباره 

مجروح شدم.
 یعنی دو بار! یک بار در کله گاوی و یک بار هم در مسیری که 
داشتم می رفتم. کله گاوی هم یک خاکریزی بود که این خاکریز 
حالت سر گاو داشت و به آن می گفتند کله گاوی نه اینکه اسم یک 

منطقه باشد.
این جراحات سطحی هم نبود. ببین! ترکش از اینجا ]قسمتی از سر[ 
خورده بود و عصب چشم ]راست[ را قطع کرده بود که هنوز قطع 
است. بعد از اینجا ]یعنی قسمتی از سر[ یک ترکش آمده بود پشت 
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این ]پشت جمجه[ که هنوز هم هست. این چشمم خونریزی داخلی 
کرده بود و ]چشم چپ[ بینایی اش را از دست داده بود، چشم دیگر 
هم که عصبش کامل قطع شده بود، بعد از همینجا رفته بود داخل. 
اینجای گلویم ]تقریباً وسط گلو[ هم ترکش خورده بود، صورتم هم 

همه اش ترکش خورده بود.
حال! 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 که می آمدیم پهلویم ترکش خورد. پاهایم هم 
ترکش خورد. چون گلوله دشمن می آمد، دیگر هر چه دلت بخواهد 
ترکش خوردم! بعد آقای شبستری دست مراـ  در حالی که چشمانم 
جایی را نمی دیدـ  گرفت و با خودش می آورد و همینطوری که راه 
می رفتیم، ترکش هم می خوردیم که دوباره درگیری شد و او خودش 
اسیر شد؛ در حالی که قبل از آنکه عراق بیاید و به خط آخر برسد 
و آن را به خط خود الحاق کند من را از معرکه بیرون آورده بودند.

قبل از اینکه بقیه ماجرا را تعریف کنم این نکته را بگویم که رزمنده اي 
که دستم در دستش قرار داشت »آقاي سید داوود احمدي« معروف 
به »شبستري« بود که پاسدار و اهل زابل بود که اسیر شد. شبستری 
شوهر خانم داوودی1ـ  خدا رحمتش کندـ  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.
وقتي ایشان آزاد شد، از او نحوه اسیر شدنش را پرسیدم. جریان 

و  سیستان  استان  بسیج خواهران  مسئول  داوودي”  بیگم  “سادات  خانم  سرکار   .  1
پیوست. اعلی  ملکوت  به  بهمن ماه سال 1385  پانزدهم  در  که  بود  بلوچستان 
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اینطوري بود که من که مجروح مي شوم و مي افتم، ایشان چند بار 
مرا صدا مي زند که پاسخي نمي شنود؛ لذا فکر مي کند من شهید 
شده ام. در همین اثنا ایشان احساس مي کند که تانک عراقي که از 
کنارم عبور کرده، از روي بدنم رد شده و اگر احتمال ضعیفي هم 
مي داده که من زنده باشم، مطمئن شده که شهید شده ام. خودش هم 
که پشت خاکریز مي رود اسیر مي شود. او در اردوگاه عراق براي من 
مجلس ختم برگزار کرده و فاتحه خوانده بود. این را هم خودش 

برایم تعریف کرد.1
افتاده ام؛  گوشه اي  شدم  متوجه  آمدم  که  هوش  به  حال  هر  به 
نمي دانستم شب است یا روز، نمي دانستم کجا هستم، اسیر شده ام یا 

نه؛ هیچي نمي فهمیدم.
احساس کردم پهلویم خیلي درد مي کند و مي سوزد؛ دستم را طرف 
پهلویم بردم که آن را کمي بخارانم 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 اندازة یک کف دست در پهلویم ایجاد شده است. به 
زحمت نشستم. اصاًل نمي توانستم تکان بخورم، مي خواستم بلند 
شوم اما نمي توانستم. فکر کردم شمع عمرم کم کم دارد سوهاي 
آخرش را مي زند و دارم شهید مي شوم. شهادتینم را گفتم و منتظر 

شدم که شهید بشوم!

1 . سید داود احمدی در گفتگویی که درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی با وی 
انجام شده است به تفصیل این جریان را نقل می کند. ر.ک: حبیب دلها، دفتر چهارم، 

تهران، ابناء الرسول، تابستان 1392، ص 175.
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پس از گذشت مدتي دیدم نه، انگار از شهادت خبري نیست. دوباره 
تالش کردم بلند بشوم، این بار توانستم سرپا بایستم. نمي دانستم به 
کدام سمت باید بروم. یّکه و تنها بودم. یکي از چشم هایم به شدت 
مجروح شده بود، چشم دیگرم هم بر اثر ترکشي که به پیشانیم 
خورده بود پر از خون بود و هیچ جا را نمي دیدم. تلو تلو مي خوردم 
و پاهایم را با زحمت به زمین مي کشیدم. پاهایم قبل از عملیات 
زخمي شده بود، به همین دلیل به جاي پوتین، دمپایي مي پوشیدم، 
دمپایي ها هم از پایم درآمده بود و پاهایم بشدت مي سوخت، اما 

نمی فهمیدم از آسفالت داغ است یا از قیر و باروت.
ناي  من  اما  بشوم.  به من گفت سوار  و  ایستاد  ماشین  بعد یک 
سوار شدن را نداشتم. کسي از من پرسید: “از تیپ یا گردان الغدیر 
هستي؟” من هم که اصاًل حال توضیح دادن نداشتم با سر اشاره ای 
کردم. دستم را گرفتند و انداختند پشت ماشین. نمي دانم چند نفر 
دیگر در ماشین بودند. وسط راه که عراقي ها خمپاره مي زدند، آنها 
مرا که زخمي بودم، در ماشین تنها مي گذاشتند و خودشان سریع از 

ماشین پایین مي پریدند و پناه مي گرفتند!
خالصه مرا به بیمارستان صحرایي تحویل دادند. کسي که نمي دانم 
کي بود، حالم را پرسید، از او آب خواستم، اما نه او و نه هیچ کس 

دیگر به من آب نداد.1

1 بر اساس سخنان آقای ضیائی ایشان حال سردار را پرسیده و شهید از ایشان تقاضای 
آب کرده است. مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی گفتگویی با جناب آقای 
ضیائی درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی انجام داده است، که به زودی منتشر 

می شود. 



62

حبیب از زبان حبیب

پزشک ها رگي را که مي خواستند نتوانستند پیدا کنند، گفتند ایشان 
خیلي حالش بد است و معالجه نمي شود، خونریزي زیادي هم کرده 
است. مرا یک گوشه اي گذاشتند و رفتند. احساس کردم از زنده بودن 
من قطع امید کرده اند. بیمارستان نزدیک خط بود. بعد از مدتی به نظرم 
رسید که مرا داخل اتوبوس گذاشتند، کف اتوبوس، زیر دست و پا. 
یک دفعه احساس کردم داخل هواپیما هستم، از کسي که نمي فهمیدم 
چه کاره است پرسیدم: “الن کجا هستیم؟” که آن بندة خدا هم حدس 

مرا تأیید کرد و به آرامي خیلي کوتاه جواب داد: “هواپیما”.
پس از مدتی نسیمي به صورتم خورد و من که از حال رفته بودم، 
دوباره به هوش آمدم. هنوز در هواپیما بودم و از صحبت هایي که در 
هواپیما به گوشم خورد اینطور متوجه شدم که هواپیما به علت نقص 

فني مجبور به بازگشت شده است. دوباره بیهوش شدم.
این بار که به هوش آمدم، خودم را در بیمارستان دیدم، “بیمارستان 
مرحوم آیت اهلل کاشاني” در شهر “اصفهان”. فکر کنم چهارم خرداد 
1367 بود و من بعد از چهار روز به هوش آمدم. سر و صورتم را 

که پر از خون و گل و ترکش بود، به زحمت با ماشین تراشیدند.
ببین! نارنجک یک حلقه دارد که می کشی اش، اینجا ]درناحیه گلویم[ 
رفته بود و گیر کرده بود، متوجه می شوی؟ اینجا چاشنی نارنجک 
گیر کرده بود که بعد من حلقه نارنجک را در بیمارستان دیدم و با 

دستم آن را در آوردم. جایش اآلن هست؛ اینجا.
بعد متوجه شدم که از طرف لشکر 41 ثاراهلل به سپاه شهرستان 
زابل فکس فرستاده اند که فالني شهید شده است. چون وقتي در 
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شلمچه روي خاک ها افتاده بودم، برخي از دوستان که مرا دیده 
بودند فکر کرده بودند که شهید شده ام. از طرفي در طول مسیر، 
هیچ جا نتوانسته بودم حتي یک کلمه حرف بزنم. دوستاني هم که 
از بیمارستان ها سراغ مرا گرفته بودند، نتوانسته بودند هیچ اطالعاتي 
به دست بیاورند؛ لذا با توجه به اینکه مرا افتاده بر خاک، بي هیچ 

حرکتي دیده بودند گفته بودند فالني شهید شده است.
 من دنبال کسي بودم که از طریق او بتوانم به خانواده اطالع بدهم. 
سراغ نمایندة بنیاد شهید را گرفتم که به من گفتند برای مراسم ازدواج 

خود به مرخصی رفته است.
در اتاقي که من بودم، یک مجروح دیگر هم بستري بود که پدر و 
مادرش همراهش بودند و از او پرستاري مي کردند و کارهایش را 
انجام مي دادند. آنها که دیدند من غریبم و در ظاهر کسي را ندارم، 
تقسیم کار کردند و پدر آن مجروح به من رسیدگي مي کرد و مادر، 

به فرزند خودش.
بعد یک بندة خدایي که با لباس شخصی و ظاهراً براي عیادت بیماران 
آنجا آمده بود، حالم را پرسید و چون دید کسی بالی سرم نیست، به 
من گفت: “مگر خانواده ات خبر ندارند؟” گفتم: “نه! متأسفانه نماینده 
بنیاد شهید هم نیست، آشنایی هم اینجا ندارم، و نتواسته ام به خانواده 
خبر بدهم”. از من شماره تلفن خواست. من هم شماره تلفن یکی از 
دوستانم به نام »آقای یوسف کیخا«1 را دادم. بعد از ظهر همان روز 

1 .   مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی گفتگویی با آقای حاج یوسف کیخا 
درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی انجام داده است، ر.ک: حبیب دلها، دفتر چهارم، 

تهران، ابناء الرسول، تابستان 1392، ص 130.
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که آقای کیخا از زاهدان به بیمارستان زنگ زد، فهمیدم آن بنده خدا 
با ایشان تماس گرفته و شماره تلفن بیمارستان را هم به او داده است.
 حاج یوسف کیخا عضو بسیج زاهدان بود، من هم مسؤول بسیج 
زابل بودم. ما یک دوست و همکار مشترک داشتیم به نام »آقای 
میرشکار«1 که عضو بسیج مرکزی در تهران بود، لذا آقای کیخا قبل 
از اینکه به طرف اصفهان راه بیفتد به آقای میرشکار هم خبر داده 
بود. آقای میرشکار از تهران و آقای کیخا از زاهدان آمدند و عالوه 
بر اینکه جویای احوالم بودند و مرا از تنهایی درآوردند، کار درمان 

مرا نیز پیگیری  کردند.
پدرم  به  فقط  و  زابل  بگیرد  تماس  که  گفتم  یوسف  حاج  به 
بگوید. بعد که به پدرم خبر داده بود او از منزل یکی از دوستان 
روحانیشان به نام »حاج آقای لشکری«2 از زابل با من تماس 
نگوید که من زخمی  به هیچ کس  پدرم هم گفتم  به  گرفتند. 

شده ام.
 من بعدها خبردار شدم که مادرم تصمیم داشته به راهپیمایی برود. 
با  بشنود(  چیزی  راهپیمایی  در  مادرم  می داده  احتمال  )که  پدرم 
خونسردی به ایشان می گوید: “اگر خبری از حبیب آقا شنیدی، 
حقیقتش این است که زخمی شده است و الن هم در یکی از 
بیمارستان های اصفهان بستری است”. بعد هم تأکید کرده بود اگر 

1 .  مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی گفتگویی با آقای میرشکار درباره 
سردار شهید حاج حبیب لک زایی انجام داده است، که ان شاء اهلل به زودی منتشر می شود.
2 .  مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی گفتگویی با حجت السالم و 
المسلمین لشکری درباره سردار شهید حاج حبیب لک زایی انجام داده است، که ان شاء 

اهلل به زودی منتشر می شود.
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کسی چیزی گفت در جریان باش و به کسی هم چیزی نگو1.
 مادرم هم به پدرم گفته بود: “پس شما چرا نرفتی اصفهان؟” که پدرم 

پاسخ داده بود: “چون خودش به من گفته نیایی، من هم نرفته ام”.
 مادرم برای من تعریف کرد که وقتی خبر زخمی شدن تو را شنیدم 
می خواستم بزنم زیر گریه؛ اما همان موقع در  زدند. با بغض در را 
باز کردم که دیدم خانم شماست. در را باز گذاشتم و بدون این که 
به خانمت تعارف کنم، برگشتم و رفتم سراغ جارو زدن حیاط، تا 
صورتم را نبیند و متوجه ناراحتی ام نشود و از من چیزي نپرسد و 

من مجبور نشوم خبر زخمی شدن تو را بگویم.
از طرف دیگر خانمم هم بعدها به من گفت: “نمی دانم چه شده بود 
که روز راهپیمایی که رفته بودم به مادر سر بزنم، مادر از دستم خیلي 
ناراحت بود و اصاًل تحویلم نگرفت”. خانمم از این بابت یک کمی 

ناراحت شده بود. خالصه خانمم خبردار نمی شود.
دکتر  این مدت  در  درمان، کم کم سرحال می آمدم.  دوا و   با 
زخم هایم را شست و شو می داد. آب اکسیژن که روی زخم هایم 
مي ریخت، واقعًا بدنم می سوخت. از طرف دیگر، آقای دکتر هم 
که می آمد هنوز به من نرسیده بود با صدای بلند و با هیجان 
می گفت: “بسم اهلل الرحمن الرحیم. لحول و لقوْهً ال باهلل العلی 
العظیم” و از این هیجان و جدیت و هول و ولی دکتر من بیشتر 
مضطرب و هراسان مي شدم. راستش مرا یاد وقتي مي انداخت 

1 . بنگرید به گفتگوی  مؤسسه فرهنگی و هنری عرشیان کویر تاسوکی با پدر بزرگوار 
سردار شهید حاج حبیب لک زایی، حجت السالم و المسلمین حاج آقا اعتمادی. ر.ک: 

حبیب دلها، دفتر دوم، تهران، ابناء الرسول، زمستان 1391، ص189.
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که قصاب روستایمان مي خواست حیواني را قربانی کند!
حدود دوازده روز در بیمارستان آیت اهلل کاشاني بستري بودم. سپس 
با هواپیما و به همراه آقای کیخا به “بیمارستان خاتم النبیاء)ص( 

زاهدان” منتقل شدم. آقاي میرشکار هم به تهران برگشت.
رئیس بیمارستان خاتم النبیاء)ص( در آن زمان »دکتر شهریاری« 
بود که الن نماینده زاهدان در مجلس است. من باید در بیمارستان 
بستری می شدم. اما دکتر موافقت کرد که به منزل آقای کیخا بروم. 
من روزی یک بار قبل از ظهر برای شست و شوی زخم پهلویم 
که هنوز به اندازه یک کف دست باز بود، به بیمارستان می رفتم. 
فکر کنم حدود ده روز طول کشید. بعد از این ده روز به زابل رفتم. 
در زابل خود آقای دکتر قبول زحمت کرده بود و برای پانسمان به 
منزل می آمد و من فقط برای انجام بعضی از آزمایش ها به بیمارستان 

می رفتم.
 دکتر می گفت باید از قسمت دیگر بدنت پوست برداریم و با 
دوستان  از  یکی  که  این  تا  بدوزیم؛  را  پهلویت  آن،  از  استفاده 
“بیمارستان  در  که  آورد  خبر  دکتر  همان  خود  هم  شاید  یا  و 
سیدالشهدا)ع( زهک” دکتری هست که بدون این که از جای دیگر 
بدنت چیزی بردارد، می تواند پهلویت را بدوزد. بعد من رفتم و 
در زهک بستری شدم. یک دکتر هندی به نام »کومار« پهلویم را 
بخیه زد. آنجا هم یکی از دوستانم به نام »آقای محمد ناظری« که 
مسؤول بسیج زهک بود به من سر می زد. بعد دوباره به زابل آمدم 

و درمانم ادامه یافت.
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 حال محل آن جراحت که جایش هم معلوم است، در سرما و گرما 
سوزش پیدا می کند و مرا به گذشته مي برد.

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، 
در  شدم،  تیرانداز  تک  رفتم  نشدم،  تانک  راننده  نبود،  زمان  بعد 
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!1
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. 
اینها تاریخ هایشان هم هست، چون وقتی برگشتم، فرماندار برایم لوح 
تقدیر نوشته و فرستاده بود. لوح تقدیر هنوز هست و تاریخ دارد. 
اینها می شود کتاب؛ یعنی این یک مرحله از جبهه که مربوط به سال 
شصت است؛ شکلی که به جبهه آمدم، چطوری آمدم، چطوری رفتم 
اهواز، چطور آموزش دیدم، کجا رفتم؛ در کدام رزمایش ها شرکت 
داشتم، تا این که در عملیات فتح المبین شرکت کردم تا عرض کنم 
خدمت شما عملیات که تمام شد و برگشتم. دوباره مشغول شدم. 
دوباره آمدم. دوباره مشغول شدم، دادسرای نظامی رفتم، باز دوباره 
1 . در این گفتگوهای مقطعی و پراکنده که برخی از آنها از ساعت دوازده تا دوی نیمه 
شب انجام شده، سردار شهید حاج حبیب لک  زایی ابتدا ماجرای مجروحیت، بعد دوران 
کودکی و تحصیل و بعد هم نحوه اعزامشان به جبهه را تعریف کرده اند که پس از پیاده 

سازی به این ترتیب که مالحظه می شود چینش شد.
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آمدم تا این که مجروح شدم. یعنی سه بار. 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 
آنها 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.
الن باید خوابید، هیچ چیزی مهم تر از خواب نیست.1 قرص ها را 
بیار! دیر شده! خسته شدم. باید خوابید.2 شب بخیر! برای نماز هم 

بیدار کنی.
به همین خاطر مرا از منزل آن بنده خدا آوردی؟! بالخره فهرست 

را برایت گفتم.

1 . این جمله را هم با لبخند می گوید.
2 . سردار لک زایی به دلیل شدت صدمات باقیمانده از دوران دفاع مقدس و جانبازی 

هفتاد و هفت درصد، مجبور به استفاده از مقدار زیادی دارو بود.
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پیوست ها

1
حیات حبیب

زندگي نامه سردار شهید حاج حبیب لک زایي )1342ـ 1391(
بیوگرافي زیر در روز 20 آذر 1391 در روزنامه الکترونیک همشهري آنالین 

منتشر شد.

حبیب لک زایي روز 18 شهریور سال 1342 در خانواده اي روحاني 
دیده به جهان گشود. پدرش روحاني و از مبارزان دوران ستم شاهي 
بود و این روح مبارزاتي از کودکي در وجود حبیب ریشه دواند و 
از او فرد شجاعي ساخت که در دوران کودکي و نوجواني، خواب 
آرام را از چشمان ضد انقالب به کابوس بدل کرد و پاسداري شد 

که اهالي، زیر سایه صالبت او آرامش مي یافتند.
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حاج حبیب لک زایي، در این دوران، علي رغم این که دانش آموز بود، 
اما با اقداماتي همچون پاره کردن عکس خاندان منحوس پهلوي 
از کتاب هاي درسي، تدریس قرآن، توزیع عکس و رساله در بین 
انقالبیون و نوشتن شعار بر دیوارهاي روستا و مدرسه، در صف 

نخست مبارزان انقالبي زابل جاي گرفت.
وي بعد از پیروزي انقالب، عالوه بر ایفاي نقش فعال و تأثیرگذار 
در محرومیت زدایي از منطقه زابل و شرکت در برنامه هاي فرهنگي 

با جهاد سازندگي هم همکاري داشت.
همچنین وي در 8 تیرماه 1360 به عضویت سپاه پاسداران درآمد 
و چندین بار در جبهه نبرد حق علیه باطل، حضور پیدا کرد. حبیب 
لک زایي در شرایطي به جنگ مي رفت که فرماندهان تمایل بیشتري 
به حضور او در پشت جبهه و تالش براي تقویت نیروهاي اعزامي 
داشتند و بارها پس از ورودش به جبهه به دستور فرماندهان به 
عقب باز مي گشت. وي در سال 1367 در منطقه شلمچه بشدت 
مجروح شد، به طوري که 4 روز در بي هوشي به سر  برد. او در اثر 
این مجروحیت ها جانباز 77 درصد  شد و ترکش هایي در ناحیه سر، 
گردن، چشم، قفسه سینه و دیگر جاهاي بدنش، سال ها همنشین این 

سردار پرتالش بوده اند.
سردار لک زایي از ابتداي جنگ تا لحظه شهادت، مسئولیت هاي 

زیادي را برعهده داشت؛ از جمله:
ـ تک تیرانداز گردان کمیل لشکر 41 ثاراهلل در دشت عباس؛

ـ حضور در جبهه با سپاه حضرت رسول)ص(؛
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ـ تالش فراوان براي جذب و اعزام نیرو به جبهه؛
ـ تک تیرانداز گردان 409 لشکر 41 ثاراهلل در جنوب اهواز؛

ـ مسئول اکیپ گشت پایگاه زابل؛
ـ مسئول بسیج پایگاه زابل در سال 1361؛

ـ فرمانده حوزه مقاومت نجف اشرف بخش مرکزي زابل در سال 
1363؛

ـ مسئول ستاد گردان لشکر 41 ثاراهلل در جنوب شلمچه در سال 
1366؛

ـ کمک فراوان به سیل زدگان زابل در سال هاي 1369 و 1370؛
ـ نقش تعیین کننده در عملیات نصر 3 در مقابله با اشراري که اموال 

عمومي  سنگین را در سال 1370 از منطقه دزدیده بودند؛
ـ فرمانده سپاه زابل از سال 1369 تا 1379؛

ـ معاون هماهنگ کننده منطقه مقاومت سپاه سیستان و بلوچستان از 
سال 1379 تا 1386؛

ـ جانشین فرمانده مقاومت منطقه و جانشین فرمانده سپاه سلمان از 
سال 1387 تا هنگام شهادت.

سردار شهید حبیب لک زایي، بعد از شهادت شهید محمدزاده مدتي 
نیز سرپرست سپاه سلمان بوده است. وي همچنین مدیر عامل بنیاد 
فرهنگي مهدي موعود)عج( استان سیستان و بلوچستان، دبیر ستاد 
امر به معروف و نهي از منکر استان،  ریاست هیئت مدیره مؤسسه 
خیریه امدادگران عاشوراي استان، رییس هیئت امناي گلزار شهداي 
حضرت رسول )ص(، عضو هیئت امناي هیئت رزمندگان کشور و 
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نماینده ایثارگران استان در مجلس ایثارگران کشور را نیز در کارنامه 
خود داشت.

 این سردار سربلند سپاه اسالم که مدال جانباز نمونه کشور در زمینه 
مبارزه با تهاجم فرهنگي را نیز بر سینه داشت، در سال 1370 به پاس 
تالش در حراست از مرزهاي کشور از سوي مقام معظم رهبري 

مورد قدرداني قرار گرفت.
عالوه بر این، وي در طول حیاتش بارها توسط فرماندهان عالي رتبه 
نیروهاي مسلح تشویق و تقدیر  شد که از آن جمله مي توان به تقدیر 
از سوي ستاد فرماندهي کل قوا و فرماندهي کل سپاه، فرمانده نیروي 

زمیني و معاونت هاي مختلف سپاه و نیرو انتظامي اشاره کرد.
سردار شهید حاج حبیب لک زایي که خطیبي توانا و زبر دست بود، 
قلمي روان هم داشت و مقالت فراواني از وي به یادگار مانده است. 
در ششمین اجالس سراسري نماز به عنوان نگارنده مقاله برتر و 
در تابستان سال 1391 نیز به عنوان فعال نمونه مهدوي در هشتمین 

همایش بین المللي دکترین مهدویت مورد تجلیل قرار گرفت.
سردار بي ادعا و گمنام زمین و نام آشناي آسماني ها، در 25 مهر ماه 
1391 در مأموریت کاري و در لباس سبز سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي، در بیمارستان بعثت نیروي هوایي ارتش مصادف با سالروز 
شهادت حضرت امام جواد)ع( و در سومین سالگرد شهادت سرداران 
شهید نورعلي شوشتري و شهید رجب علي محمدزادهـ  که به تعبیر 
سردار شهید لک زایي شهداي وحدت، امنیت و خدمت بودند ـ به 

فیض شهادت نائل شد و در سایه سپیدارهاي ملکوت آرمید. 
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2
حبیب در قاب خاطره ها
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از راست: سردار شهید حاج حبیب لک زایی و حاج علیجان پیغان؛ در پارک آزادی 
زاهدان در سال 1360

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در کنار پدر بزرگوارشان حضرت حجت السالم و 
المسلمین حاج آقا اعتمادی؛ در زاهدان در سال 1386
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از راست: آقای صادقی و سردار شهید حاج حبیب لک زایی در دوره جوانی

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در دوره جوانی
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در محل کار

از راست: شهید اسحاق رنجوری مقدم، سردار شهید حاج حبیب لک زایی و جمعی دیگر 
از همرزمان و دوستان
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان

مدرسه راهنمایی سردار شهید حاج حبیب لک زایی که الن دبیرستان است.
)تصویر مربوط به سال 1392 می باشد.(
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در دوره جوانی

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در محل کار
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در جمع دوستان و همرزمان
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از راست: دکتر شریف لک زایی و سردار شهید حاج حبیب لک زایی

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در یک مراسم
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سردار شهید حاج حبیب لک زایی

سردار شهید حاج حبیب لک زایی در حال صله رحم از اقوام و بستگان
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از راست: آیت اهلل بیانی )امام جمعه پیشین شهرستان زابل( و سردار شهید حاج حبیب 
لک زایی در مراسم نیمه شعبان در مصالی المهدی )عج( شهرستان زابل
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از راست: آقای نظام اسالمی، سردار محب فارسی و سردار شهید حاج حبیب لک زایی
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چهره آرام سردار شهید حاج حبیب لک زایی لحظاتی قبل ار تدفین در حسینیه گلزار 
شهدای حضرت رسول اکرم ـ صلوات اهلل علیه و آله ـ شهر ادیمی)نیمروز(

اقامه نماز بر پیکر شهید لک زایی به امامت آیت اهلل بیانی در
گلزار شهدای حضرت رسول اکرمـ  صلوات اهلل علیه و آلهـ  شهر ادیمی 
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