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 سپاس

ها، که زحمت مصاحبه -برادر شهید -یانوسیله از آقای طالب قاسمبدین     

ها را کشیدند، و زمینه تدوین نوشتهها و دستگردآوری اسناد، مدارک، نامه

 را فراهم نمودند، کمال سپاس و تشكر را داریم. این اثر
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 مقدمه

یهاد   » فرماینهد: العالی( کهه مهی  معظم رهبری)مدظلهبا توجه به فرمایشات مقام     

این اثر  در قالب خهاطره مهورد تهدوین و    .«شهیدان یادبود ارزشهای انسانی است

 چاپ قرار گرفت.

ی های واقعهی و عینهی از زنهدگانی و سهلوک دالور مهردان عرصهه      گزارش     

ههای  هها و یادداشهت  نوشهته مجاهدت و پیكار، در قالهب ثبهت خهاطرات، دسهت    

گونهه نوشهتار،   برجای مانده از آنان، تاثیر زیادی بر مخاطب دارد. چهون در ایهن  

ا واقعیهات انكارناپهذیر سهلوک    ترین نقهش را دارد و خواننهده به   عنصر خیال کم

 شهید روبروست.

پهور(  نامه و پس از آن  خاطرات شهید عزیز قاسمیان)قاسمدر این اثر زندگی     

بنهدی و  براساس زمان وقوع از بدو حضورش در جبهه تها لحظهه شههادت دسهته    

انهد و  یاد این شهید سهروده شهده  آورده شده است. در ادامه چند قطعه شعرکه به

  اند.های شهید اضافه شده، مدارک واسناد و عكسشتهنودست

 

 بنیاد سعادتی
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 عزيز قاسمیانشهید 

 صحرائیان ه  حاجیه سكینه قاسمیان :  حاج صید طاهر  مادر و نام پدر

 دلفان روستای گاوکش علیاء ، از توابع شهرستان نورآباد 8434/  1/ 8تولد  :  

 پنجم ابتدایی  :تحصهیالت  

 شغل: کشاورز

 شاخ شمیران عراق قله منطقه عمومی دربندیخان  ه  8407/  8/  7شهادت  :  

 3نام عملیات   :  بیت المقدس 

 سمت : معاون گروهان جماران ازگردان حمزه سیدالشهدا )س( 

 روستای گاوکش علیاء. گلزار شهدای :   مزار
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 زندگي نامه شهید 

و سیصد و چههل و   یک هزار سال یكم اردیبهشت ماه (پورقا سمقاسمیان)عزیز 

لرسهتان،   )دلفهان( از توابع شهرسهتان نورآباد  گاوکش علیا روستایدر  ،سه ه.ش

 گشود.جهان  ، دیده بهو کشاورز نمتدی ،ای متعهددر خا نواده

دبسهتان روسهتای مههذکور    در، اش را کهه ورق زد هفهت بهرا از دفتهر زنههدگی   

ت به پایان رساند. درطی دوران با موفقی  اش راالت ابتدائیو تحصی ردنام کثبت

از  -یانحهاج صهیدطاهر قاسهم     مرحهوم  -پهدرش به تشهوی   آن از تحصیل و بعد 

پهور و مبلغهین   رضها قاسهم  چون عموی شهیدش حاج علهی ی زوجود اساتید معز

ت و علوم مذهبی و شناخت سهن   ،مند و به فرا گیری قرآنروحانی آن ایّام، بهره

 .پرداختیرة ائمه و انبیاء عظام س

ف به مشهد مقهدس مشهر   ،در معیت پدرای وافر با عش  و عال قه 8458در سال »

صهفات    …و شهرف   متانهت   ،د، مبارزه با نفهس، اخهالص  . تدین وتهجردیدگ

در  و معنویهت را  ر فهان  عه  ،ههای اعتقهاد  بارز ایشان بود. این اوصاف جمیل، پایه

 زی انقهههالب اسهههال مهههی در بهمهههن مهههاه    درونهههش مسهههتحكم  و بههها پیهههرو  

 تر ساخت.  ازمسائل شرعی ، افزون  ، آگاهیش را8457 

، هفعه نو مصرف آنها در امور شرعی و عام الم آوری نذوراتدر خیرات و جمع

بهه معهروف   ال پایگاه  مقاومت شهدای گاوکش بود. در امرثابت قدم و عضو فع

دسههتگیری از یتیمههان و  وازش ورحههام ، نهها ه، صههلنهههی از منكههر، نمههاز و روزه و

 ورزید.مام میبا خلوص نیهت، اهت … درماندگان 
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 ،تهاریخی  ،مهذهبی  ،زادگاهش ، به مطالعه کتب اخالقیبیشتر اوقات خود را در 

نشسهت و بهه دفتهر    یا عبادت و ریاضت می …کسان و  بی یتیمان،و سرکشی به 

و کهامال  مراقهب    ،س(از قهول و فعهل معصهومین)    متاثرعمر می نشاند . حیا تش 

 بود. ‹‹ حهه ّ اهلل ،حههه ّ النّاس و حه ّ النّفس›› رعایت حقوق مهمة ثَالثهههه 

. جسهت اول تأمّل وبعد ،تكلّم می نمود و هنگام تكلم نیز ،از دیگران، پیشی نمی

انجهام   بهه  وکهرد  پرهیز مهی از محرمات  ه بود.سودر صداقت و صاَلبت،نمونه وا

 8 «پرداخت.میم وتعلّم قرآن کریم تعلی،تالوت ،واجبات

، نمود جزم را به منظور شرکت در جبهه، عزمش بار ها، با شروع جنگ تحمیلی

بهرای   8400سالکه در تااین .یافتسن توفی  رفتن نمیکمیبه علت هر بار ولی 

بهه   ملبسنخستین بار توانست از طرف سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه، 

بهرای  ای ههمین توفی ، بعهدها خهود مقدمه    .ناط  جنگ شودزم ملباس رزم و عا

بش، در عرصةدفاع مقدس گردید، بهه نحوی که به کَههرّات ، نهدای   حضور مرت

مهرا سهرخ ،    خورشید  زمان را، از اعمهاق دلش، لبیهک گفت وتا رسیهدن بهه 

بار ، به عهنوان یک بسیهجی مخله،، بهه میهادین نهور علیهه ظلمهت وبیهداد،         88

پدافنهدی   0عملیهات و 7در روز،  15ماه و  40مدت در مجموع  گردید، و اماعز

در  ...فرمانههده  و زن،تیربههارچییچههچی،آرپههی: بههی سههیم؛ناوعنهه هعملیههات، بهه

پاسهگاه   مثهل؛ منهاط  عملیهاتی متعهددی    در  دشوارترین شرایط، مردانه رزمید و

ویزه، گهیالن  زید، جزیره مینو، سر پل ذهاب،  قصر شیرین، دهلران، خرمشهر، ه

غههرب، کوشههک، کرخههه، پیرانشهههر، حههاج عمههران، شههلموه، حلبوههه،  فههاو ،    
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بستان، فكهه،  ین، ئمجنون، جفیر، موسیان، دارخومهران،ماووت، زبیدات، جزیره

خهدمت  ه قندی و ... شاخ شهمیران عهراق   رش ، کلو، گردهچذابه، طالعیه ، گم

 کرد.

ل گروههان عمهار ، از گهردان    ولیت دسهته او ومسه بار برای اولین، 8401در سال 

در  8405سهال   .پهذیرفت )ع( را، در منطقهة جفیهر، بها رشهادت     بهن ابیطالهب  علی

وی قبهل از   تف و بازوی چپ، مجروح گردیهد. حیه کعملیات حاج عمران از نا

، برگهردن ، بها وجهود ممانعهت دوسهتان      با دستی زخمی وآویخته بهبودی کامل

 سنگر مقاومت راهی مناط  عملیاتی شد.برای حضور دوباره در  اقوام وآشنایان

-ازگهردان حمهزه   حسین)ع( وجماران،معاونت گروهانهای امام 8400در سال »

حضرت ابوالفضل)ع( لرستان را به ترتیهب،در   57سید الشهداء)س( تیپ مستقل 

کیلومتری کهه   5ودر مسابقه دو بود دار عهده 3وبیت المقدس 1عملیاتهای نصر 

به عنهوان نفهر    برگزار گردید، بین نیروهای گردان مزبور، ن سالهمادر زمستان 

 8 «به خط پایان رسید. لاو

ه با جبهه وجهاد مألوف وعش  وعالقة زایدالوصفی ، بهه ایثهار ومجاههدت در را   

تهاری  شههادت را،پشهت عكسهی کهه بهه یكهی         ،از شههادتش  قبهل  .خدا داشت

هنگهام   7/8/8407. و درسهت همهان تهاری  یعنهی     بود ، نوشتهازهمرزمانش داده

 1به خیل شهدای دفاع مقدس پیوست. 3المقدسحضور در عملیات بیت
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 روحیه ايثار  

 سهم، ای شهاد و متب ها روحیه بهه جبههه بهرود، به      خواسهت مهی عزیهز  هر وقت کهه  

 مهن و دیگهر   داشهت. کرد و شور و شوق عجیبی می آماده ها و وسایلش رالباس

 ...ولی کردیم جلوگیری می شاز رفتن مخواهران

 شاز رفتهن  جلهوگیری از خواهرانم جههت   نفربه اتفاق دو یشدریكی از اعزامها 

مها جهواب رد   خواستیم او بهه خواسهته   به جبهه، جلوی برادرمان را گرفتیم و می

 عزیز نرو ، عزیز نرو .  ؛میا به او گفتندهد و با خواهش وتمن

 :، به ما گفتد داریم ولی، عزیز با نگاهی که هنوز من و خواهرانم بیا

؟ باید مثل خواهرانی باشید کهه  کنید بدرقه ونوخواید برادرتمی شما این طور »-

بها شههادت برگهردی      ...گویند بهرو  ان شهاا  و می بندندمی ونوین برادرشبند پوت

 8.«شما باید الگو و اسوة خواهران دیگر باشید و آنها از شما درس بگیرند
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 ياد ايّام  

و تنی چند از بسیجیان شهرستان نورآباد دلفهان   پوراسمعزیز قمراه ه 8408سال 

چند روزی در شهر اهواز مانهدیم و بهه زاغهه شههید افغهان       .به اهواز اعزام شدیم

ههای جنهوب بهود کهه انهواع و      ات جبههه . زاغه شهید افغان انبار مهماعزام شدیم

سهاعت نگهبهانی    81سهاعت   13هر  انبار شده بود. اقسام مهمّات جنگی در آنجا

سهاعت اسهتراحت، بهه همهین صهورت ادامهه        3سهاعت نگهبهانی و    3دادیهم.  می

 بههار هها از   ،گذشههت مها خیلهی سهخت مهی     بهه  چهون پشت جبههه بهود،   .داشت

ما را به جبهه اعهزام کنهد ولهی ایشهان      تادرخواست کردیم  فرمانهدههی پهادگان

 گفت :و در جواب می کردموافقت نمی

   .«جبهه اسهت یکنه هر کجا خدمت » -

 .خیلهی بها گذشهت و واقعها  ایثهارگر بهود      ، از نظر اخالقی و معنوی نمونهه   عزیز

خهوش سهفر بهود و بیشهتر مواقهع       .خواسهت همیشه همه چیز را برای دیگران می

 .خوش رو و با اخالق بود .کردسفر را حساب می هزینه

یكهی دو هفتهه بعهد     مأموریّت دو ماهه به اتمام رسید، بهه شهرسهتان برگشهتیم و    

 دوباره از طری  سپاه نورآباد به جبهه جنوب اعزام شدیم و از طری  سهپاه اههواز  

 …های پیاده به نام گردان ثار اولیعصر)عج( اعزام و در یكی از گردان لشگر به

معرّفهی و پهس از  اسهتراحت کوتهاهی،      قهرار داشهت،  که در پادگان دو کو ههه  

 های نظامی شدیم.م و سرگرم فراگیری آموزشوسایل انفرادی را تحویل گرفتی
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شد صهدای  می برگزارپادگان خیلی شلوغ بود و در مراسم صبحگاه که هر روز 

ز ا .کهرد مهی  پهر فضهای پادگهان را    بسهیجیان  ایمان، جههاد و شههادت  برآمده از 

روز مشهغول فراگیهری آمهوزش     50الهی   30 حدودا آمد.نیرو میاستانها  یههم

ای خوب توأم با معنویّت در این پادگان حاکم بود . ههر چنهد   حال و هوبودیم. 

مراسم دعهای  و  ،خواندنوحه می آمد وبه آنجا میروز یک بار، آقای آهنگران 

 کرد . کمیل، توسّل، ندبه برگزار می

، تها   شدمیهای نظامی، عقیدتی بطور منظّم برگزاروقت اضافی نداشتیم. کالس

 .های جنوب اعزام شدیمقدّماتی به جبههاینكه برای عملیات والفجر م

فانه چون عملیّات از قبل لو رفته بود پس از چند روز بهه پشهت جبههه    ولی متأس 

 8رسید.  برگشتیم و ماموریّت سه ماهه ما در پشت جبهه به اتمام
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 باشیدبايد مجوز داشته

هجی کهه در  از منطقه جفیهر جههت دیههدار اقهوام بسیه      عزیزبه اتفاق   8401سال 

به ایسهتگاه صهلواتی کهه در     در بین مسیر رفتیم.آنجا طرفه پاسگاه زید بودند ب

. استراحتی کردیم و پهس  رسیدیم ،زید و خرمشهر بودنزدیكی دو راهی پاسگاه

در ادامه راه به ایست و بازرسهی   ادامه دادیم. راهمان  به چای و شربت از صرف

در آنجها  برادران بسیجی و سپاهی  یم. منطقه در نزدیكی دو راهی مذکور رسید

 :از ما سؤال کردند که حضور داشتند و

 «؟خواید کجا بریدمی »-

 ؛ما در جواب گفتیم 

 ریم.زید میجهت دیدار دوستان و اقوام به پاسگاه -

 آنها از رفتن ما جلوگیری کردندو گفتند: 

 «باید مجوز کتبی داشته باشید. »-

بهه پادگهان شههیدرجایی کهه در      وبرگشتیم  .نشدیمهر چه اصرار کردیم، موف  

را پادگان یكی از بهرادران   ایندر  .رفتیم تا شب را در آنجا بگذرانیم ،اهواز بود

 دیدیم. او تا ما را دید، گفت:مجروح شده بود، که 

   «شما کجا، اینجا کجا؟  »-

 لبخندی زد و گفت: ، قضیه را برایش تعریف کردیم.پس از احوالپرسی

و همگهی صهحیح و    هسهتن  اونجها بهرادران شهما   اومهدم،  زیهد  من از پها سهگاه   »

 8هم خوشحال به منطقه جفیر بازگشتیم.ما  «ند.سالم
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 بوسه وگريه 

هها ههر روز منطقهه را    در منطقهه جفیهر بهودیم و عراقهی    8401 مهاه سهال    در آبان

ینكهه  بعهد از ا شهید شد، یكی از برادران همرزممان  .گرفتندمیزیرآتش گلوله  

ر جهای آن شههید   س شهید را انتقال دادند، عزیز قاسم پور پیكرگروههای انصار 

 ممن که این صحنه را دیدم، حال .دش اش بلندگریهه  ه بوسه زد ورفت برآن 

فشرد و اشک در چشهمانم جمهع شهد. طاقهت     بغض گلویم را می .دگرگون شد

د به حهال عزیهز غبطهه    نیاوردم و آرام آرام از آنجا دور شدم. حالم که خوب ش

خوشا به حهال آن شهور و شهوق و ایهن ایمهان و        ؛گفتم  م و با خود خوردم.می

 8.مردانگی و وفاداریت ،شجاعتاینهخوشا ب ،اتعقیده
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 رفتن به کمین 

 یک شب فرمانده به سهنگر مها آمهد و    ،در منطقه جفیر بودیم 8401آذرماه سال 

 همه  بلند شد.قبل از عزیز ه گشت کمین بروند، ب تا کرددرخواست دوازده نیرو

   ؛پور گفتمبه قا سم

داشهته باشهد    یدیگر شاید کارخوان بفرستن، کی و به کجا میببینیم  صبر کن-

 و نخواد به خط بفرستد.

 :ش نشست و گفتخندی بر لبانلب

که در این راه با  همین لباس به درجه رفیع شهادت نائهل   یخوشا به حال کس» -

 «گردد می

اوّلهین   ، کهرد و هر بار فرمانده درخواست نیرو مهی  بود او مشتاق جبهه و جنگ 

 . کردمی آمادهجهت رفتن  کسی بود که خود را

پهس از   .مراه فرمانده به گشت کمین رفتهیم  نفر از افراد آن سنگر به ه 81سپس 

شهمن  به پشت خاکریز د از طری  آنوارد یک کانال شدیم و  ،راه رفتن مسافتی

صهدائی از پشهت    آنحهدود دو سهاعت در آنجها مانهدیم کهه پهس از       . رسیدیم

سهر و گوشهی آب    تها  رفتتر میجلو باید یكی از ما .رسیدن گوشمابه خاکریز 

داوطلهب شهد و بهه جلهو      یانقا سهم  آورد.خبری از وضعیت موقعیت میو بدهد 

 :فرمانده به ما گفت .رفت

 .«باشیممسلّط كشید تا بیشتر بر منطقه کمی عقب ب »-
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کهم نگهران شهدم، بهه سهمت      نشد. کهم  پورخبری از قاسمگذشت و  نیم ساعت 

 فرمانده رفتم و گفتم؛

 عزیز دیر نكرد؟-

 نگاهی به چشمام انداخت و با لبخند بامحبتی گفت:

 «نگران نشو، میاد.-

مانم را بهه  موقعیتم رفتم. چشه  سرم را پائین انداختم و پس از چند لحظه به طرف

گذشهت  م و گوشهایم را تیز کردم. هر ثانیه که مهی اکریز دشمن دوختسمت خ

دانم چند وقهت گذشهت کهه یهک نفهر درشهت       نمیشد. ام افزوده میبر نگرانی

ها عزیز را زدن و موقعیهت مها   آمد. یه لحظه فكر کردم عراقیهیكل به سمت ما 

 ور بودم که فرمانده گفت:. در افكارم غوطهاندهرا کشف کرد

شهم تها اگهر عراقهی     ندازی نكنه، از سمت راست بهش نزدیک میی تیراکس» -

 «بود...

پور در حالی کهه یهک نفهر از    ، چند لحظه نگذشت که قاسمفرمانده جلو رفت  

های زخمی را روی کول انداخته بود در قاب نگاهم نشست. سریع از جهایم  بوه

   8بلند شدم و به طرفش رفتم و مجروح را از او گرفتم.
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 قه به قرآن عال 

خط مقدم جفیر به پشت خهط  روز گردان ما را از  85حدود  8401آذر ماه سال 

 تایک دستگاه تلویزیون گذاشهته بودنهد  پشت خط در داخل نمازخانه . فرستادند

بهرای  پهور  بهه اتفهاق شههید قاسهم     ستفاده کنند.های بسیجی)رزمنده( بتوانند اهبو

زیادی مشهغول تماشهای    هایآنجا بسیجی در .رفتیمتماشای فیلم به نمازخانه می

 هههها از جملههههه؛ اخبهههار یهههها فههههیلم،  بعهههد از دیههههدن برنامههههه  .فهههیلم بودنههههد 

 به او گفتم؛ .مداینرفتند ولی عزیز ها به خوابگاه بوه 

 :گفت .برویم تا فردا زود از خواب بیدار شویم -

 «تو برو، منم میام.» -

 خوای چكار کنی؟می-

 «از دست ندم و مقداری قرآن بخونم.خوام این فرصت رو می» -

 مونم.خوب منم می-

 «من برنامه گذاشتم ممكنه اذیت بشی.»-

   ببینم،برنامت چیه؟-

قرائهت و   ؛از جملهه  م،حهدود یهک بامهداد برنامهه قرآنهی دار     تا  14از ساعت »-

 .«مفاهیم

 شب؟ ام برا همین-

 8«که اینجا هستیم ینه،تا موقع»-
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 زير صندلي

هت اعزام به جبهه به سپاه ناحیه دلفهان مراجعهه و درخهوا سهت     ج 8401زمستان 

 ؛فانه گفتندسنام نمودم ولی متأثبت

 ای. و آموزش نظامی ندیده کمهسن شما  -

برگشهتم و بها    لیها عسپس به روستای گهاوکش   ،نشدم  هر چه اصرار کردم موف

 :گفت مدر جواب .را به او گفتم قضیهپور صحبت کردم و عزیز قاسم

م گه می ن،به برادران پاسداری که آشنا هست م واالت راحت، فردا با شما میخی»-

 .«کنند توننامثبت

-ثبهت  ،پاه ناحیه دلفان رفتیمپور به سقاسم به اتفاق  شد. روز بعدهمین طور هم 

اعهزام  آبهاد  خهرم واقع در ده کیلومتری پادگان حمزه به نام نمودم و سه روز بعد 

 شدیم.

 می کههههه بوّههههه هههههای بسههههیجی را سههههوار اتوبههههوس  قبههههل از رفتن،هنگهههها 

را  مهن  همراه دیگر بهرادران  عزیز لیجلوگیری کردند و ماز رفتنبازم کردند می

-ها بهه خهرم  موف  شدم همراه بوهو اینونین زیر صندلی اتوبوس مخفی کردند 

 .اعزام بشومآباد 

بهه پادگهان     به معموالن و از آنجها تا آباد باز به همین منوال عمل کردیم خرم از

شب که شهد، همهراه تعهدادی     . به منطقه جفیر رسیدیم در نهایتشهید رجایی و

 8ها جهت کمین به سنگرهای خط در نزدیكی بصره رفتیم.از بوه
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 ي بسیجي بودن معن  

با برادر عزیز قاسم پور از طری  سهپاه ناحیهه شهرسهتان     8401سال  آبان ماه دهم

واقهع در  به پادگان شههید رجهایی    ما را .دیمهای جنگ اعزام شنورآباد به جبهه

 پور گفت:پس از دو سه شب استقرار در پادگان، قاسم .جنوب فرستادندمنطقه 

 «یای دو ساعت مرخصی بگیریم و به شهر اهواز بریم؟فردا می»-

 باشه منم میام. -

رفتهیم. در حهال عبهور از    به مرکز شههر   ،مرخصیبرا  گرفتن پس ازروز بعد  

شهر بودیم که متوجه شدیم چند نفر در کنهار خیابهان تجمهع     خیابانهاییكی از 

ای دو نفهری بهه   اند. عزیز به من نگاهی کرد و بعد از یک مكث چند ثانیهه کرده

دیهدیم مهردم دور دو نفهر     ،سمت تجمع رفتیم. وقتی به جمع آنها نزدیک شدیم

بها  گهرفتن و  ا ساله را  کهه تهازه از خهط برگشهته بودنهد ر      83-84های از بسیجی

پرسیدند. در حقیقهت آنهها بها دیهدن     احترام خاصی وضعیت منطقه را از آنها می

هها  بودنهد. بسهیجی  های کم سن و سال یک حس عجیبی پیدا کهرده  آن بسیجی

های چفیه پیویده بودند با داشتنی خود را میان حلقهکه صورت نحیف و دوست

 دادند.غرور و شعف به آنها دلداری می

 ؛پور گفتمسمبه قا

 .یمبر-

 حرفی نزد. 

 چته ماتت برده؟-
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 است. گفتم؛ وقتی به صورتش نگاه کردم ، دیدم اشک در چشمانش حلقه بسته

 چه خبره؟-

 با لحن آرام و با نفوذی گفت:

 .«ای دارندنورانی معصوم و یهچهر دن.ی میاین دو بسیجی بوی خاص» -

 . هکه ناراحتی نداراین -

 :آهی کشید و گفت

  8..«نیونمید و تو هنوز معنی بسیجی بودن ر» -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                    01، سالپادگان شهید رجایی اهوازشهید،منطقه عملیاتی  همرزم ،پیرمراد الماسی -8



 شمیرانشاخاذان صبح در............................................................................................................ 24

 

 جرأت و صالبت  

منطقه خط مقدم از پادگان شهید رجائی اهواز ما را به  ودواواسط آبان ماه سال شصت

 . همین که به خط رسیدیم؛ فرمانده گروهان گفت:جفیر فرستادند

 «ها  برید سنگر بگیرید.بوه-

کردنهد سهنگری را انتخهاب    مت سنگری رفتند. آنها سعی مهی هر کدوم از نیروها به س

کنند که کمتر در دید و تیهررس دشهمن باشهد . در آن لحظهه دیهدم عزیهز بهه سهمت         

 سنگری رفت که کامال در دید دشمن بود. نگران شدم و به طرفش رفتم.

 بینی این سنگر در چه موقعیتی است؟آخه نمی-

 لبخندی زد و گفت:

 ه،داروجهود نه    برای مهرا  یترس ای؟ اینجا جبهه است وتو خونه کنی تو فكر می »-

 «ن.شخدا شهید می  خوبان و محبوبان چون فقطشتابندبلكه به پیشباز مرا می

ای شهنیده  چند روز گذشت. در سنگر نشسته بودیم که صدای سهوت گلولهه خمپهاره   

خودمهان آمهدیم،   شدو به دنبال آن صدای مهیب انفجاری ما را غافلگیر کرد. وقتی به 

ها نگاه کردم تا ببینم کسی زخمهی  دیدیم گلوله در گوشه سنگر اصابت کرده، به بوه

 ا شهید شده است. همه سالم بودند. وقتی از سنگر بیرون آمدیم عزیز گفت:ی

 8 «شه؟شهید می هداردوستکه  ور یداری که خدا هر کسقبول ور حاال حرفم »-
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 مائیم

دادنهد.  ها نگهبانی میها بوهبودیم. شبدر منطقة جفیر  ودوشصتآبان ماه سال 

داد. عزیهز همیشهه یكهی دو سهاعت بیشهتر      سهاعت بایهد نگهبهانی مهی     4هر نفهر  

کرد و بجهایش  داد. در اکثر شبها نگهبان بعد از خودش را بیدار نمینگهبانی می

 داد. یک روز به او گفتم؛نگهبانی می

 دی؟چرا اینقدر نگهبانی می-

 داشتنی گفت:اهی دوستبا نگ

         مههائیم چههون بههرای یههک هههدف مههن، تههو و او معنههی نههداره، همگههی   ،اینجهها »-

آمههاده  مونههوبایههد خود .خودسههازی و پههاکی اسههت در ضههمن محههلجنگههیم.مهی 

 8.«کنیم.
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 غاز وحشي

        خواسهت  بهودیم کهه یهک شهب فرمانهده آمهد و        م جفیرمقددر خط 8401سال 

نفهر دیگهر بهه او     7ها به گشت بروند. عزیز بلند شد مهن ههم همهراه    از بوه نفر3

 پیوستیم.  

تا تحرکهات دشهمن    دادیمآن شب به کنار آب جفیر رفتیم و نوبتی نگهبانی می

در آنجها سهرو    .من که رسید بهه محهل نگهبهانی رفهتم     نوبترا زیر نظر بگیریم. 

چنهد لحظهه    ، مهی رسهید  صدای عراقیها از جمله صهدای رادیهو آنهها بهه گهوش     

فكهر   .آیهد ناگهان دیدم چیزی داخل آب است و بهه طهرفم مهی   نگذشته بود که 

 شبهه طهرف   .ههدف قهرار دههد    کردم غوّاص عراقیها است و مهی خواههد مها را    

شلیک کردم، یكدفعه دیدم آتش گلوله از طهرف خودیهها و عراقیهها منطقهه را     

 اصهله چنهدانی نداشهت.   . سنگر با آب فسنگر رساندمبه خودم را  زیر و رو کرد.

 افتادنهد، آب را که داخهل آب مهی  ادوات سنگین مثل؛ توپ و تانک ی هاگلوله

. در سنگر ما پهر از آب شهد   به همین خاطر پراکندند، شكافتند به اطراف مییم

ههای تهوپ و تانهک یهک نفهر را دیهدم کهه بهه سهنگر          آن تاریكی و زیر گلولهه 

شود. وقتی که خوب نزدیک شد، دیدم تر شد. پناه گرفتم تا نزدیکنزدیک می

 پور است که به کمكم آمده بود. نفسی تازه کرد و گفت:قاسم

 «ها برسونیم.یم و خودمونو به بوهبا سینه خیز از اینجا دور شو» -
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 نمها لباسهای ریخت.از سنگر که بیرون زدیم آب و آتش و گلوله بر سرمان می

مسهافت زیهادی از سهنگر دور نشهده     . هنهوز  تمام بدنمان گلی شده بود و خیس،

 ای قرار گرفت و از بین رفت.بودیم که سنگر مورد اصابت گلوله خمپاره

صبح که منطقه آرام شد، الشه یک غاز وحشی در نزدیكی سنگر شب گذشهته  

نظرمان را جلب کرد و فهمیدیم که دیشب آن غاز وحشی در آب بوده است نه 

 8ها...عراقی
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 الهيمعجزه ي 

مهردم   .گفتنهد در مسهجد روسهتا اذان مهی    گشتاز جبهه برمی عزیز که وقتهر 

 ،انهد روستا از شنیدن صدای اذان عزیز متوجه می شدند که ایشان از جبهه آمهده 

 آمدند.  لذا به دیدارش می

به جبهه های غرب کشور منطقهه دربنهدیخان عهراق اعهزام       8403عزیز در سال 

 و گفت: کرد تعریفای برایم خاطره و صی آمدبعد از مدتی به مرخ .شد

آوردن آب برای  .ای بودیم بنام شاخ شمیران که مدتی آب نداشیمدر منطقه »-

ها از آب بسیار کم استفاده ها مشكل بود چون مسیر در دید دشمن بود. بوهبوه

 بهه  ای از دشهمن  خمپهاره دادن، تها  کردن، وبا لبان تشنه به مقاومت ادامهه مهی  می

. پس از چند دقیقهه آب از محهل اصهابت گلولهه      نزدیک سنگرمان اصابت کرد

 8برطرف شد.و مشكل کمبود آب دشمن جاری شد 
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 لبخندآرام بخش  

شهید بروجهردی  توسهط اسهتان     880که نیروی بسیجی تیپ مستقل   8405سال 

تیپ در  مقر .ولیت واحد بسیج تیپ را بر عهده داشتمومس ؛شدلرستان تأمین می

دو روز قبهل   .عمهران بودنهد  مهاباد بود و نیروهای بسیجی در خهط منطقهه حهاج   

بهه منظهور    مهاه،  اردیبهشت 83یا  81یعنی  ؛ازتک دشمن در منطقه حاج عمران 

          آوری نامهههه و سفارشهههات رزمنهههدگان جههههت ارسهههال و تحویهههل بهههه   جمهههع

شهب را در پیرانشههر    ،هها پس از دریافهت نامهه   .هایشان عازم منطقه شدمخانواده

بسر بردم و قصد داشتم که فردای آن روز به مها باد برگهردم ولهی حهدود نیمهه     

. هها متوجهه پاتهک دشهمن شهدیم     هها و تهوپ  های شب بودکه با صدای خمپهاره 

ل کهردیم و بها برقهراری تهامین عهازم منطقهه شهدیم تها از         باالخره تا صبح تحمه 

یهه شههداء ومجهروحین ، بهه اولهین      وضعیت نیروها با خبهر شهویم. در محهل تخل   

 بسهههیجی  عزیهههز قههها سهههم پهههور    مجروحهههی کهههه برخهههورد نمهههودم، بهههرادر  

در حالتی کهه از ناحیهه    .ای آرام و خونسرد بودبود. او طب  معمول دارای چهره

بود بها حهالتی بسهیار خونسهرد و لبخنهدی آرام،       شدهمجروح  چپ سینه و دست

لهب بهه سهخن گشهود و از روحیهه       کهنم،  قبل از اینكه بنده از ایشان احوالپرسهی 

 با لبخنهد  ام شده بود؛و نگرانی یپریشانمتوجه ها تعریف کرد و چون خوب بوه

 اظهار داشت:با محبتی 

 «اند.و در حال مبارزه هها بسیار خوبشما هیچ نگران نباشید روحیه بوه »-

ز آن لحظهه  که هرگ ، چنان به من روحیه دادو کالم مطمئن او با آن لبخند آرام 

 8کنم.را فراموش نمی

                                                           
      05،سالحاج عمرانیعملیاتمنطقه  ،،همرزم شهیدعلی زارعی 8

                     



 شمیرانشاخاذان صبح در............................................................................................................ 31

 

 وقتي برگشتم

هزارو سیصد و شصت و پنج ه.ش عزیز بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال یک

در عملیات حاج عمران از ناحیه کتف و بازوی چپ مورد اصابت دو گلوله 

. هنگامی که به ما اطالع تیربار دشمن قرار گرفته و شدیدا مجروح شده بود

تیر استان آذربایجان شرقی شهرستان ارستان شهدای هفتایشان در بیمدادند 

به شهرستان  شاقوام جهت عیادت چندتن ازپدرم و  همراه شده بود. تبریز بستری

ما را  اوولی  .تبریز رفتیم. هنگامی که عزیز را دیدیم خیلی ناراحت شدیم

بسیار روحیه خوب و باالیی  است. گفت چیزی نشدهداد و میدلداری می

 .داشت

 ؛ماز ایشان پرسید

 چطور شد مجروح شدی؟-

دشمن نده بود که نمو چیزی .ای نبرد بودها بودیم آخرمشغول نبرد با بعثی »-

فتح کنیم. تعداد نیروهای ما و همونین دشمن  کامال شكست بخورد و ما قله رو

سیم درخواست بیبا  .مهمات داشت رو به اتمام می رفت .خیلی کم شده بود

     من با سالح تیربار کار  همونان نبرد ادامه داشت.یم؛ ات کردنیرو و مهم

نگاه کردم دیدم که  .کردم یک دفعه متوجه شدم که بازوی چپم داغ شدمی

 بازوهای یک گلوله به بازویم اصابت کرده و گلوله از بین استخوان و ماهیوه

  من رواندازی دشدر همین لحظه کمی برگشتم تا نقطه تیر .عبور کرده بود

این بار خروجی  اصابت کرد.ام شناسایی کنم  یک گلوله دیگر مستقیم به شانه
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ای د. با بررسیتا به کمكم بیاصدا زدم  رورسول خاوریان  .گلوله معلوم نبود

 خاوریان خارج نشده.کتفم  از متوجه شدیم که گلوله ه همرزمام انجام دادنک

در مكانی مناسب قرار  ور من بست و ور مهایزخم شخود های من وهبا چفی

. هنگامی که شونو اسیر کننها تصمیم گرفتند که خود. در این میان عراقیداد

متوجه شدند که ما مهمات نداریم لذا  تصمیم  ما رسیدن،به نزدیک نیروهای 

اونا سرنیزه از فرار استفاده ازسنگ و پرتاب نیروهای ما با  فرار بكنن. گرفتند

به اسارت ما  هفرار کنند ولی بقی از اونا توانستنچند نفر  فقط جلوگیری کردن.

 «.های تازه نفس نیز به ما ملح  شدندر این حین نیرو آمدن.در

پس از مدتی که برادرم در آن بیمارستان بستری بود؛ دکترهایی که در آن  

ای که در کتف گلولهندبیمارستان مشغول مداوای ایشان بودند موف  نشد

ته بود درآورند لذا جهت ادامه مداوا، برای عزیز شورای پزشكی  برادرم جاگرف

تشكیل دادند. نتایجی که دکترها از شورای پزشكی گرفته بودند نتایج خوبی 

اگر عمل جراحی صورت گیرد چند نتیجه در برخواهد  ؛نبودند. آنان گفتند

            افتد و یا انگشتان دستش غیر قابل استفادهداشت؛ یا دستش از کار می

برادرم را به  می شونههههد....  با این وجود تصمیم گرفتیم جهت ادامه مداوا

تهران اعزام کنیم. به چند تا از بیمارستان های سطح شهر تهران مراجعه نمودیم 

 ولی هرکدام نظراتی ارائه دادند که مورد پذیرش ما واقع  نشد.

اش خانواده ام مجبور بودم به امرار معچون شغلم بنایی بود اکثر مواقع جهت  

م. در مدتی که در تهران ساکن بودیم برای حاج آقایی بنام تهران عزیمت کن
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بدون هیچ گونه اتاقی را  ایشان .کردمحجه االسالم محمدحسن حسام کار می

 :یک روز حاج آقا از من پرسید در اختیارم قرار داده بود.اجاره بهایی 

 «چی شده نگرانی؟ »-

اجعه در جبهه مجروح شده، به تعدادی از بیمارستانهای شهر تهران مر برادرم -

 .کردیم ولی متاسفانه نتوستنهد برادرم روپذیرش کنن

ولین بیمارستان هستم. فردا با مسوارتش  501من امام جماعت بیمارستان  »-

 «دهم.کنم اگر جواب گرفتم به شما خبر میصحبت می

 گفت:مد خیلی خوشحال بود. حاج آقا حسام فردای آن روز حاج آقا نزد ما آ 

بیمارستان صحبت کردم موافقت کردن برادرت رو بستری ولین با مسو» -

 «کنن.

پس از  ارتش رفتیم. 501برادرم همراه حاج آقا نزد مسوولین بیمارستان  و من

پرسش یک سری سئواالت، مدارک پزشكی شهید را از ما تحویل گرفتند و 

برادرم را جهت آن آزمایشات الزم انجام شود. بعد از دستور دادند عكس و 

انجام عمل جراحی ) خارج نمودن گلوله از کتف چپ ( بستری کردند. عمل 

بیمارستان بستری  آنروز در 85جراحی با موفقیت انجام گردید و حدود 

مان ) گاوکش بعد از ترخی، از بیمارستان به روستای محل سكونت شدند.

ال خبر شهادت روحانی شهید سعید شهبازی را به ایشان نداده علیا ( رفتیم. قب

 ؛مکه وارد روستا شدیم به ایشان گفتبودیم به محض این 

 .سعید شهید شده است -
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 گفت:سپس  .ولی آرام نگرفت مدلداریش داد .خیلی ناراحت شد 

 .«یم منزل شهید شهبازیاول بر» -

در ش سعید شهبازی همرزمبه منزل طلبه شهید و همدردی جهت قرائت فاتحه 

به خانه خودمان رفتیم. اهالی  .پس از یک ساعتیعمران رفتیمعملیات حاج

آمدند. روستا همگی یكی پس از دیگری جهت عیادت برادرم به منزل ما می

آنان را دلداری ای کردند ولی عزیز با روحیهبعضی از اقوام ابراز ناراحتی می

 8می داد.
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 شدبرافروخته 

ول امور شهدا و جانبازان در اداره بنیاد در زمان جنگ تحمیلی به عنوان مسو

شهید و امور ایثارگران شهرستان نورآباد دلفان مشغول خدمت بودم. عزیز 

از ناحیه کتف و بازوی چپ ج عمران قاسمیان ) قاسم پور ( در عملیات حا

 501از بیمارستان  از ترخی،گلوله دشمن قرارگرفته بود؛ بعد مورد اصابت دو

دادن مدارک پزشكی و ، با ارائهبه بنیاد شهید شهرستان دلفان مراجعه نمود

بیمارستانی نسبت به تشكیل پرونده ایشان اقدام نمودم. چون درمان وی ادامه 

ای به پزشک مربوطه صادر گردید. در داشت جهت ادامه درمان معرفی نامه

تا امور مالی به نامبرده هزینه سفر پرداخت  پایین معرفی نامه نیز قید کرده بودم

نامه نمود  نماید. هنگامی که معرفی نامه را به ایشان  دادم ؛ نگاهی به متن معرفی

 برافروخته و به شدت ناراحت شد. تند گفت:اش چهره

 ینههه بنیاد شهیههههد خودم روکنم با هزاصال قبول نمیشهدا قسم به خون  »-

 «کنم. معالجه

                                8از بنیاد شهید خارج شد.نامه را سر میز گذاشتند اراحتی معرفیبا ن 
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 آيماز خط مي

ههای کشهاورزی   عزیز را در حین آبیاری زمین بود که  8405نیمه های اول سال

 :گفتبعداز احوال پرسی بالفاصله  دیدم.

 «ی؟نام کردشنیدم برا جبهه ثبت »-

بسهیار متعجّهب    نگفته بهودم، یانه ثبت نام کرده بودم و نزد کسی هم من که مخف 

 گفتم؛ آرام و متحیّر .شدم

   …امّاه،درست -

 لبخندی زد و قبل از این که حرفی بزنم، گفت:

 «خوب باشه.اما چی؟ به کسی نگم؟» -

در همین هنگام بیلش را کنار گذاشت و به طرفم آمد و مرا در آغوش گرفهت.  

 مه داد:پس از آن ادا

 «ریم.میبا هم  چند هفته صبر کنی »-

 .رمتونم صبرکنم، من جلوتر مینمی -

 «بینیم.میجبهه  و تور ههمدیگ ا...پس انشا »-

شهرسهتان   واقهع در  شههید بروجهردی   880ما را به تیپ  هفت الی ده روز از بعد

 :تام رفع نشده بود که یک نفر از همرزمانم گفهنوز خستگی .بردند مهاباد 

اعظم صحرایی، قهرب الهدین   عزیز قا سم پور، رسول خاوریان، علیدونی می» -

 .«نیز اینجا هستن 000حسن پور و 
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بیهرون   با شهور و شهعف خاصهی از آسایشهگاه     احساس خاصی به من دست داد.

. در حین رفتن بهه سهمت آسایشهگاه آنهها بها خهودم       و سراغشان را گرفتم مآمد

دانسهتم او بهرای   هفته دیگهر بیایهد پهس...؟ امها مهی     سه -گفتم؛ مگر قرار نبود دو

 جبهه آرام و قرار نداشته لذا در اولین فرصت آمده است.

خوابهای آسایشگاه بها دوسهتانش گهرم    وی را در حالی یافتم که نشسته بر تخت

بهدنش   با دیدنم برق از چشماش پرید و بها خوشهحالی بغلهم کهرد.      .صحبت بود

ای کهه  که بر تن داشت و چفیهه  ایلباسهای چریكیبا  .دادنبردی پاک می عطر

 گفتم؛ داد،ای که نشان از رزم میبرگردن آویخته بود و فانسقه

 ای؟کنی؟ کجا بودهچه می-

 .«مام میمقد از خط»-

، (درست به یاد نهدارم کهدام دسهتش بهود    ) ،ناگهان چشمم به کف دستش افتاد 

 ؛پرسیدم . بود شدهکامال  سوخته 

 شده؟ یچ -

 .«چیزی نیست  »-

خواست چیزی بگوید. وقتهی بها اصهرار مهن مواجهه شهد،       نمیرفت و حاشیه می

 نگاهی به دستش کرد و گفت:

ما بها   های خودی در حال از بین رفتن بودن، فاصلآتش دشمن سنگین و نیروه»-

 از فههرش شههلیک بههه     بههود. هههایم روبههه اتمههام  فشههنگو، بسههیار کههم عراقیههها 

عراقیهها در چنهد قهدمیمان  دوان دوان بهه      .بهود شهده   سرخ تیربارم کامال  یهلول
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را  امخواسهتم اسهلحه   یه لحظه ترسیدم اسیر بشم، لهذا ، آوردنسمتمان هجوم می

-تیر بار و با دست دیگر لوله هبا یكدست دست سریعبردارم و به عقب برگردم، 

شهیدم و  تیربار فریاد ک یهاز شدت حرارت و داغ بودن لول . وای...اش را گرفتم

اسهلحه را  قرمز قرمز شد اما جای ماندن نبهود بها سهرعت    دستم  کردم،آن را رها 

 .«برداشتم و برگشتم

 8.سرش را پائین انداخت و در افكارش غرق شد
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 الگو باشید

در عملیات حاج عمران از ناحیه کتف و بازوی  8405عزیز در اردیبهشت ماه  

ت زیادی در بیمارستان . مددشمن قرار گرفت گلوله تیربار 1 چپ مورد اصابت

. تازه از بیمارستان ترخی، شده بود هنوز زخمهایش بهبود نیافته بود بستری شد

 داشت. به ایشان گفتم: را ، مجددا قصد اعزام به جبهه

با دستی که هنوز  شدی برادر چند روزی نیست که از بیمارستان مرخ،  -

 ی با دشمن بجنگی؟خوامیچطور  اون رو بلند کنیتونی نمی

 : م گفتعزیز در جواب 

 . ؟رم و یا خدمتی بكنم ...  ای آبهههههی بیارزمندهنم برا تونمی-

از رفتن به جبهه  مانع دیگرم خواهر دوبنده به اتفاق در اعزام دیگری نیز 

  :به ما گفتتعجب آور ولی، عزیز با نگاهی شدیم . برادرمان 

؟ کنیدبدرقه  ) جهت رفتن به جبهه (   ون رورادرتخواید بشما این طور می-

 ومی بندند و به او ن روی باشید که بند پوتین برادرشهشما باید مثل خواهران

 هما باید الگو و اسوة خواهران دیگبا شهادت برگردی   ش ...شاءانبرو ا گن؛می

 8.از شما درس بگیرند اوناباشید و 
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 گم کردن راه

در معیهت  ل یهک ههزار و سیصهد و شصهت و شهش ه.ش،      سیزدهم آبان ماه سها 

 های کردستان اعزام شدم.به جبهه یانبرادرم عزیز قاسم

مهیها و   1بهرای شهرکت در عملیهات نصهر      نیروهها  بیست و هشتم همان ماهشب 

تفنگ، سینه بنهد بها خشهابهای پهر از      ؛نظامی از قبیل تتجهیزا ند؛حمایل می بست

ه پشتی پر از آذوقه و .... همهه ایهن   هتو، کولفشنک، دو عدد نارنجک، دو عدد پ

وسایل با جثه کوچک من همخهوانی نداشهت و شهاید وزن آنهها از وزن خهودم      

  ،افزود تها بهرایش حمهل کهنم     هابرآن  نیز  برادرم کیسه خواب خود را .بیشتر بود

 لذا مشكلم را دو چندان کرد 

 بهودم. نفر ستون من آخرین  .کردیمبه حالت ستونی و پشت سر هم حرکت می 

کهم کهم از    گرفتهه بودنهد.   مهن وسایل خیلی سنگین بودند و توان حرکت را از 

راه رفهتن را   ؛از طرفی نهه  .امهشدکردم گم و جاماندم، احساس می ،ها عقببوه

نبود  با توکل برخدا راه را ادامه  همراه بازگشتن را  جای ماندنم  ؛ههبلد بودم و ن

گشهتند،  رسیدم، نیرو های خودی را دیهدم کهه برمهی   ی هبه یک دو راه تا دادم،

مهن   شهاید رسهیدم،  آنها  نیز راه عملیات را اشتباه رفته بودند و اگر کمی دیر می

  ...رفتم که هرگز به آنها نمی پیوستم وهم راهی را می

این دفعه پشهت سهر یهک     .پیمودمها در اوّل صف، راه عملیات را میهمراه بوه

رسهیدیم  یكل قرار گرفتم و در مواقعی که به سر باالیی مهی برادر بسیجی قوی ه
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ه از شهدت درد و فشهاری کهه بهر     هتا اینك م.مانن گرفتم تا جابند حمایل او را می

 ؛به برادر پاسداری گفتم م؛کرداحساس می پشتمکتف و

 یههم تحهویلم داد  و که شما کیسه خوابهت ر  وسایلم کم بودن ،به برادرم بگو -

 « ؟

 برگشت و گفت : ،صحبت کردرفت با وی 

و در  هشه ب تا پخته ش زیاد،بوشد و تحمل و خوام سختی رمی گه،میبرادرت  »-

 «ه.نودو پایدار بمهنشكن یهابرابر سخت

ه عملیهاتی ( بهه   ههه رش)منطقکه نزدیک گردهدر تشویش و اضطراب بودم تا این

-ر و پوتینشلوا ؛آب رودخانه زای بزرا رسیدیم، قبل از عبور اآب رودخانه

دو طهرف   .هایم را در آوردم و در بغل گرفتم تا در هنگام عبهور خهیس نشهوند   

 ه حدودا ده نفر طنابی را گرفته بودند تا برادران رزمنده در لحظه عبهور ههرودخان

در  .تر به آن طرف رودخانه بروندد و راحتههدست از طناب بگیرن ،از رودخانه

ه بهودم و بها دسهت دیگهر لباسههایم را،      هنگام عبور با یک دست طناب را گرفته 

. های داخل رودخانهه لیهز خهورد و تهوی آب افتهادم     ان پاهایم روی سنگهناگه

یک لحظه آب پر دهانم شد اما طناب را با چنگ و دنهدان گرفتهه بهودم. بها ههر      

لباس و وسایلم خهیس   متما زحمتی بود خودم را به این طرف رودخانه رساندم. 

ان روز آنجها  هح به جایی رسیدیم که بایهد تها غهروب همه    هنگام نماز صب .شدند

یكهی از همرزمهان    همراه، بنده .کردیم تا از دید دشمن در امان باشیمتوقف می

ادت بهه  هبدون کسب اجاز از فرماندهان  و برادرم جهت انجام غسل شهه  بسیجی
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. وقتهی کهه   متوجهه رفهتن مها شهده بودنهد      .آنهها ه رفتیمهپایین دره وکنار رودخان

 کرد.عصبانی شد. مطمئنا اگر پشت خط بودیم ما را تنبیه می ، برادرمرگشتیمب

 ی کوهسهتانی منطقه و محهور عملیهات   .به راهمان ادامه دادیم هوا که تاریک شد 

یهک عصها )    -شهی  علهی بهوالفتح    -رغم تذکرات مكرر فرمانده گهردان  . ببود

. سهنگهای مخهوف   ه و بعنوان کمكی از آن استفاده میكهردم  هچوب دستی ( تهی

بزرگترین موانع حرکت ما بود، به طوری که نبایهد   ،باریكی و تاریكی راه ،کوه

  گذاشهتیم. مهی جهای پهای نفهر جلهویی     پها   باید گرفتیم واز نفر جلویی فاصله می

و به  پایم لغزید رش،نزدیک گرده بسیار حساس و سختی از راه هدر نقط ناهناگ

ب را بهر زمهین زدم، در همهین هنگهام شخصهی      اختیار چهو بی لب پرتگاه افتادم.

وی کسی نبود جز عزیز بهرادرم.  مرا حتمی نجاتم داد.  از مرا گرفت و سریع 

    8او از اول تاریكی دوشادوش من حرکت کرده بود تا اتفاقی برایم نیافتد.
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 ديدبان

ب همراه عزیهز قاسمیان ) قاسم پهور ( بهه جبههه ههای غهر      8400زمستان سال     

قاسهم   و بردنهد. ز بعد ما را به منطقهه عملیهاتی گمه   چند رو کشور اعهههزام شدیم.

جمعهی   )ع(پور به سمت معاون گروههان جمهاران ازگهردان حمهزه سیدالشههدا     

 منصوب گردید.  ع()ابوالفضلحضرت  57لشگر 

در بعضهی جاهها بهه حهدود     ارتفهاع بهرف   برف زیادی منطقه را پوشانده بود.      

گهاهی اوقهات    بهود، ه. برف روی سنگر ها را پوشاندرسیدمییشتر یک متر و یا ب

هها  تردد روی برف در دید بعثی در هنگامکردیم. مان را پیدا میبه سختی سنگر

 .گرفتندزیر آتش میگرفتیم و با خمپاره ما را قرار می

بهه مهن    و . یک روز نزد ما آمدزدسه بار به ما سر می -قاسم پور روزی دو       

 :تگف

 .«بزنیم بریم به دیده بان سربیا  »-

خیلهی   (آقای علی مردان قاسهم پهور   ، دیدبان )هنگامی که پیش دیده بان رفتیم 

 :گفت دیدبانخوشحال شد. بعد از چند لحظه ای قاسم پور به 

تها اوضهاع را از    باشهم داشهته در اختیهار  دید چند لحظه دوربینت رو اجازه می» -

 «نزدیک ببینم.

پس از ش قرار داد. بین دیده بانی را در اختیارا کمال ادب و احترام دورایشان ب 

 :گفتچند لحظه که منطقه دشمن را دید زد 
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سریع موقعیهت آنهان را بهه     .مشغول جابجایی نیرو هستند  88ها با خط عراقی »-

بعد از این کهه گلولهه اول    کرد.  10یک خمپاره  درخواستپایگاه اطالع داد و 

مهوقعی کهه شهلیک دومهی      .متر باالتر بزنید 10ددا اطالع داد که شلیک شد مج

تمام عراقهی ههایی کهه در     .ها اصابت کردبه وسط عراقیگلوله صورت گرفت 

ای دیگهر زخمهی   تعهدادی کشهته و عهده    .آن محدوده بودند روی زمین افتادنهد 

 ها وقتی دیدند در دیهد مها قهرار گرفتنهد از جابجهایی نیروهایشهان      عراقی شدند.

 8منصرف شدند.
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 شجاعت

بهرای ادای تكلیهف وارد میهدان رزم     همراه دیگهر همرزمهان   1عملیات نصر در 

ضامن نارنجک را کشید تا به سهمت دشهمن    پور در حین درگیری قاسم شدیم.

 پرتاب کند یک مرتبه فریاد زد:

 «برادرا بخوابید.» -

-ها با نگرانی فریهاد مهی  همتاسفانه نارنجک به ن  دستكشش گیر کرده بود. بو

 زدند:

 پرتش کن پرتش کن... -

کرددسهتكش  ها اتفاقی بیافتد.لذا  در حالی که تهالش مهی  هرای بوترسید باو می

 را از دستش درآورد، فریاد زد:

 « هبكش ومنفجر شد، فقط خودم هشما بخوابید تا اگ»-

خهودم   یهک لحظهه بها    ، متوقهف شهد.  برای چند ثانیه جنگ در آن نقطه از خهط 

افتهاد حهداقل خهودش از بهین     گفتم؛ نكند دستپاچه بشود و... اگر این اتفاق مهی 

د عزیز بهه خهاطر   ها هم در خطر بودند چون برغم فریارفت و تعدادی از بوهمی

همهه بها اسهترس و نگرانهی بهه      كنند.بتوانستند حرکتی ها نمیوضعیت منطقه بوه

ثانیه اتفاق افتاد. تا این که او  4کردند. این اتفاق شاید در کمتر از عزیز نگاه می

با شجاعت دستكش را از دستش درآورد و همهراه نارنجهک بهه سهمت دشهمن      

 8.پرتاب کرد و بالفاصله صوت جنگ نواخته شد.
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 شب نگهباني

 1ه.ش، در منطقه عملیهاتی نصهر    بیست و نهم آبان ماه سال شصت و شششب  

 :کید کرداقبل از عملیات ت همراهش بودم.

، بیههوده  تهرام بهرادران بسهیجی را داشهته بهاش     اح کهن،  از فرماندهی اطاعهت  »-

در به موقع در پست نگهبانی حاضر شو، مواظب اوضاع بهاش و   ،اندازی نكنتیر

 «و... ت نگیردخوابهنگام پست 

. سهریع در یهک   و زمین شروع به باریهدن کهرد   در آن شب که گلوله از آسمان

موقعیتی که به اطراف دید داشته باشد، با سرنیزه شروع کهرد بهه کنهدن زمهین و     

کند، من و میرزاجان امامی یكی از همرزمانم درست کردن سنگر. او تندتند می

کشیدیم. پس از حهدود بیسهت دقیقهه سهنگر آمهاده شهد و       ها را بیرون میخاک

 های پر از خاک گذاشت.ردیف گونی 4-1دورش را 

 پس از آن ما را در سنگر گذاشت و گفت:

 «بتون نگیره.امواظب باشید خو »-

 وقتی ما در سنگر جا گرفتیم، لبخندی زد و رفت.

از تهرس  مهن  نخوابیده بودیم ههر لحظهه خوابمهان مهی بهرد و       یما که دو سه شب

زدم . اما... چرتی میشدمر می، زود بیداکند که مبادا برادرم ببیند و سرزنشماین

دانم کی خوابم گرفتهه بهود کهه انگهار کسهی بهاالی       و ... خیلی خسته بودم. نمی

 فرمانهدهان سرم آمد و بیدارم کرد. وقتی دستپاچه از خواب بیدار شدم یكهی از  
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سه قدمی سنگر دیدم. برای بیدار کردن امامی خیلهی  -را در دو-محمد مرادی–

 ایشان را بیدار کرد و گفت: دیر شده بود. او آمد و

 «این چه نگهبانیه؟ چرا خوابی؟» -

 برای این که متوجه نشود که من هم خواب بودم، به امامی گفتم؛

 گه چرا خوابیدی؟ منطقه حساسه.راست می-

 نگاهی کرد و سری تكان داد.او به من نیم

 بهود، هایی که کمتهر در دیهد دشهمن    سنگریكی از صبح روز بعد ما را به داخل 

 برد و گفت:

در منطقه زیاد تردد نكنید چون ممكنه مورد اصابت ترکش تهوپ و خمپهاره   » -

 «قرار بگیرید.

بهرادر امهامی از   مهن و  همان روز خبر رسید که محمد مرادی به شهادت رسهید.  

   8.یمشنیدن این خبر خیلی...ناراحت شد

 

 

 

 

 

                                                           

 00،سال1نصر  یعملیاتمنطقهشهید،و همرزم  ،برادرطالب قاسمیان 
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 نماز اول وقت

هنگهام  در یكی از آن روزهها   بود. چند روزی در روستا عزیز به مرخصی آمد و

مغرب و عشاء جهت ادای فریضه نماز به مسجد رفتم، دیدم یک جماعهت   اذان

های روستا بهه  یكی از طلبه ؛عزیز شیخان آقا حاج است. تشكیل شده ایدو نفره

 . ان مأموم مشغول خواندن نماز بودبه عنو عزیز قاسمیانعنوان امام جماعت و 

 8کرد.ت تاکید بسیار میوی به نماز اول وق
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 تا خدا نخواهد...

را همراه یكهی دیگهر از    گذشت، من 1روز از پیروزی در عملیات نصر  سه-دو

بین کانهالی کهه    سنگری  درجهت جلوگیری از نفوذ احتمالی دشمن، همرزمان 

 بود، گذاشتند.نقطة وصل سنگرهای عراق تا گروهان امام حسین)ع( 

و تعداد دیگری نیهز بهه اسهارت رزمنهدگان      ها کشته شده،تعداد زیادی از بعثی 

ما ایستاده بودند و هر چند یهک بهار    مقابلاسالم درآمده بودند. تعدادی هم در 

سهاعت   حهدود  .ها کم و بیش ادامهههههه داشهت زدند . نبرد ما و عراقیپاتک می

-ت معهاون گروههان امهام   کهه سهم   (قا سم پهور قاسمیان )بود عزیز دقیقه  40/4

 .جهت سرکشی پیش ما آمد ،حسین)ع( را بر عهده داشت

های ترسهناک عراقهی ترسهمان را دو    تاریكی مطل  شب وهمونین وجود جنازه

از صهخره   ان آمهد بعهد از سهالم و احوالپرسهی،    . عزیهز کنارمه  چندان کرده بهود 

 :گفت هحاج عمران خاطر که در آن حوالی بود باال رفت واز عملیات  سنگی

نفر بودیم وارد منطقة عملیاتی حاج عمران شدیم، در مسیر راه بهه   40قریب »  -

دالیل زیادی از قبیل ؛ تاریكی شب ، عدم حضهور فرمانهده مربوطهه و همونهین     

راه سخت وپرفراز و نشیب مسیر، راهمونو گم کردیم و تنهها راهنمهای مها خهط     

تقریبا  تها نزدیكهی سهحر بهه     تیر دشمن بود. به طرف دشمن در حرکت بودیم و 

راهمون ادامه دادیم تا این که هوا کم کم روشن شد. با روشن شدن هوا متوجهه  

سنگرای عراق شدیم، با احتیاش خود رو به محهل امنهی کهه تپهة کهوچكی بهود،       

ای جهز درگیهری نداشهتیم. دشهمن هنهوز      رسوندیم کمی صبر کردیم امها چهاره  

موقع درگیری بود. بها نهام خهدا سهالح آر      متوجه حضور ما نشده بود لذا بهترین
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بزرگتر بود، نشهونه  همه ها رو که از پی جی رو برداشتم یكی از دو سنگر عراقی

که به یاری  ،کردم امّا گلوله خطا رفت.بالفاصله گلوله دیگری رو شلیک کردم

. اونها غهافلگیر   و دهها نفهر از سهنگرها بیهرون ریختنهد     ابت کردخدا به سنگر اص

م شروع به تیر ای جز فرار نداشتند. برادرا هر کدوچاره .بودند سردرگم، و شده

اندازی کردند. تیر بارچی عراقی که جهایش مشهخ، نبهود مها را خیلهی اذیّهت       

 .کرد

کردنهد. زمهین را بهرف    فرار مهی  ای در پشت سنگرهایشان تپه ها به سمتعراقی

بها   داشتم و دیگهر بهرادرا  یر بار را برآرپی جی دیگر کارساز نبود، تپوشانده بود.

ههای  به رگبار بستیم. در این بین تعدادی از بوهه  سفید را  تپه سالح کالشینكف

 ما هم شهید شدند.

 زد و گفت : مصدادر حین درگیری یكی از برادرا 

 «برادر قا سم پور نگاه کن    »-

 پیراهن سهفیدی بهه  زیرها در حالی که از عراقی یک نفر دیدم ،وقتی نگاه کردم

آید ما نیهز بها تیهر بهار شهروع بهه تیرانهدازی        سرعت به طرف ما می اتن داشت، ب

-ها نیز به طهرف او شهلیک مهی   کردیم، جالب اینجا است که تیر بارچی عراقی

کهردیم، امّها او   خالصه ما و تیر بارچی عراقی به سهوی او تیهر انهدازی مهی     .کرد

. بهه گوشهمان رسهید   دش کهه صهدای داد و فریها   تا این .آمدهمونان نزدیكتر می

تیر اندازی را قطع کردیم داخل بوه ها شد، نفس نفس  .کردفارسی صحبت می

؛ متوجهه شهدیم کهه یكهی از     جها آمهد، جریهان را پرسهیدیم    بکهه  زد، حالش می
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آری تها   .هها اسهیر شهده بهود    که شب گذشته توسط عراقی است ارتشی برادرای

 8«آید.ای پیش نمیخدا نخواهد، حادثه
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 آرزوي شهادت

اتفاقی از کنار چادر قاسم پور عبهور   8400آبان ماه سال در یكی از روزهای      

چشمم به عزیز  رفتمداخل چادر  .های گردان شدمکردم متوجه سروصدای بوه

وگهوش بهه    نشسهتم  گفت.برای رزمندگان احادیث و احكام شرعی می او .افتاد

ت هایش خوشم آمد. فردی خهوش اخهالق بهود    خیلی از صحب حرفهایش دادم.

بها او   کهرد. در اولین برخورد به راحتی می شد بها ایشهان رابطهه دوسهتی برقهرار      

، مهرا نمهی شهناخت ولهی از ایهن کهه احسهاس کهرد مهن از          ارتباش برقرار کردم

با ههم دوسهت شهدیم ههر وقهت       .آید او هم مرا پذیرفتدوستی با او خوشم می

     ، ایشهان شهروع  پرسهی ی رفهتم و پهس از سهالم واحهوال    م بیكار بودم به چادرش

           می کرد به گفتن احادیث و روایات از ائمه معصومین)ع(.  

... روح معنهوی خاصهی در    ارتباش با خدا و اعتقاد بهه شههادت در راه معبهود        

       کهردم و  ایجهاد کهرده بهود. مهن گهاهی اوقهات بها ایشهان شهوخی مهی           وجودش

 ؛گفتممی

 کنهی؟ ترسی که این همه ازشههادت صهحبت مهی   حتما از جبهههه و جنگ می -

 «اینطوری نیست. نه » :گفت

 لبخندی زد و ادامه داد:

 «نكند یه روزی از شهادت بترسی؟» -

ی در پیش گویی  عملیات .ای در گردان ایجاد شدهمهچند روزی گذشت هم     

( خهودش را بهرای عملیهات    )عگردان حمهزه سیدالشههدا  کم خبر رسید بود. کم

چند روز بعد ما را از سد بوکان به کرمانشاه و سپس بهه دربنهدیخان   آماده کند. 

رزمنهدگان بهرای شهرکت در     .روز در آن جها مانهدیم   80. حهدود اعزام کردنهد 

هها  پهس از سهاعت   8407فروردین ماه سال  اولروز  .کردندتابی میعملیات بی
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ای نزدیک خط مقدم اسهتقرار  ا را در منطقههای زیاد مپیاده روی و طی مسافت

دادند. بنده طوری به شهید عالقه پیدا کهرده بهودم کهه ههر وقهت در طهی مسهیر        

به نهزد ایشهان مهی رفهتم و بها او ههم        ،کردیم تا گردان استراحت کندتوقف می

 گفتم؛شوخی می . گاهی اوقات بهشدمصحبت می

  .ردین کموکم از شهادت بگو. آخر بیوارهنگفتم -

 لبخندی زد و به راهمان ادامه دادیم.

آن هم در شب و با پای پیاده بوه ها را خسهته و   بود. راه بسیار سخت و طوالنی

چون شهب   .بود در بین راه بسیار گرسنه بودم 1گرسنه کرده بود. حدود ساعت 

باور کنیهد داشهتم از پها در     ام شد.نتوانستم شام بخورم در آن موقع خیلی گرسنه

بدنم از گرسنگی می لرزید  .به طوری که قادر به ادامه راه رفتن نبودم .آمدممی

بهه او   .کهرد گردان به ستون حرکت مهی  .قاسم پور چند قدمی از من جلو تر بود

 ؛گفتمو نزدیک شدم

   راستی هیچ غذایی همراه نداری؟عزیز -

 «ای؟ی یا گرسنهچیه، ترسید» -

 ردم از گرسنگی.بابا مُ -

 «م.دشرش به تو غذا می به یک» -

 .بگو خُب،-

 «م دعا کنی هنگام شهادت در حال عبادت باشم.برا» -

 خندیدم و گفتم؛

 .منم راه برنمی تو . دیگهخدا زود باش باشه باشه. تو را-

 .«بردارید ،پشتی غذا هستداخل کوله »-
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. درب کوله پشتی را بازکردم یک پرس غذا داخل ظهرف یكبهار مصهرف بهود     

 داخهل کولهه بهود.   مقداری نان هم  .ولی سرد شده بود ،رغ همراه برنجگوشت م

را نجات دهههد. پس از خوردن غذا جهان گهرفتم    گویی مامور شده بود تا جان م

 ؛به او گفتم .خواست کردمو برای او همان  دعایهههی که می

 .دمبتو به پشت خط انتقال پیكریی و خودم خدا کند شهید بش -

 گفت:  ولبخندی زد  بازم

 «که خیلی از دستم ناراحتی؟عجب مثل این» -

 8 .دعا کنم ،ی برای به شهادت رسیدنتنگ تا دیگه -
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 جشن سال نو

به همراه عزیز قاسمیان ) قاسم پهور ( و تعهداد    8400در اواخر بهمن ماه سال      

لفهان (  دیگری از اهالی روستایمان ) روستای گاوکش علیا از توابع شهرسهتان د 

        به جبهه های غرب کشور اعزام شدیم . بعد از مدتی ما را به سهد بوکهان بردنهد.    

در قلهه شهاخ    3جهت انجام عملیات بیت المقدس 8400در پایان اسفند ماه سال 

شمیران عراق ما را به منطقه عمومی دربندیخان اعهزام کردنهد . چنهد روزی در    

اسفند مهاه کهه فهردای آن روز     13ر شب آن جا به صورت آماده باش بودیم . د

آغاز سال نو بود باران شدیدی در منطقه شروع به باریدن گرفهت . مهن و قاسهم    

پور و سایر دوستان با کمک همدیگر سفره هفت سین )عید( را در داخل چهادر  

چیدیم . از خوردنی ها فقط نان و پنیر داشتیم . حتی آب خوردن ههم نداشهتیم .   

شدید همراه عزیز با یک دسهتگاه ماشهین جههت آوردن آب،    شب در آن باران 

پهی آب بهاالخره    بعد از کلهی گشهتن در   .چندین کیلومتر از چادرها دور شدیم

آب شهدیم . در آن تاریكههی شهب ظهرف هها را پهر از آب       موف  به پیدا کردن 

کردیم و به سوی چادرها برگشتیم. هنگامی که آب را بهه داخهل چهادر بهردیم     

قابل اسهتفاده نیسهت.    برای خوردن آلود است کهآب این قدر گل متوجه شدیم

فكر کردیم چون باران همه جا را فرا گرفته است ههر جهایی کهه بهریم احتمهال      

به دست آوردن آب  منصرف شهدیم. بهه    برایها چنین باشند. لذا دارد همه آب

نهه آب داشهتیم و نهه توانسهتیم چهای       8407هر حهال در آن شهب تحویهل سهال     

ست کنیم. ناچار شدیم نان و پنیر شور بدون آب و چهایی بخهوریم. آن عیهد    در

  8.آخرین عید قاسم پور بود
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 آخرين ديدار

جبهه  عنوان بسیجی داوطلب به به نبرادرم عزیز قاسمیا همراه 1/8400/ 84       

این دومین بار حضور من در جبهه بهود . در تهاری     های کردستان اعزام شدیم .

ماموریهت سهه   شهرکت کهردیم .     1عملیهات نصهر    ایشان درهمراه  13/1/8400

 :برادرم گفت ماهه ما در جبهه تمام شد.

از پرسنلی گهردان   ته برو برگه پایان ماموریت خود روماموریت شما پایان یاف »-

 .«بگیر

 ؟خودت چی - 

 «من هم پذیرفتم. .: بوه های سپاه به من گفتند به شما نیاز داریم بمان-

بعد از چند روزی همه نیروهای گردان حمزه سیدالشهدای شهرستان دلفهان        

دیگر از همرزمانمان که پایهان ماموریهت    نفررا به مرخصی فرستادند من و چند 

گرفته بودیم نیز همراه آنان به پشهت جبههه آمهدیم. هنگهامی کهه بهه شهرسهتان        

از اهالی روستای  نفر 81شب بود چون تعداد   88نورآباد دلفان رسیدیم ساعت 

گاوکش علیا با هم بودیم سپاه دلفان با یكدسهتگاه ماشهین مینهی بهوس مها را بهه       

روستای مذکور رساندند. فردای آن روز همه اهالی روستا مثل دیدوبازدید ایهام  

 آمدند.نوروز به دیدن رزمندگان برگشته از نبرد می

بهه   زد که در اینجا یادم آمد. اوحرفی برادرم  بگیرم م را اپایانیقبل از اینكه      

 من گفت:

هم آسایش و راحتی؛ االن که شهما   هر جایی که بره هم سختی می بینهانسان  »-

از اقهوام یها دوسهتان از     ، حاال اگهه هم سختی دیدی و هم خوبی اومدیبه جبهه 

های جبهه براشهون  شما در باره جبهه پرسیدند شما سعی کنید که بیشتر از خوبی
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        هها بهه جبههه   یهد بعضهی  ههای جبههه سهخنی بگو   شهما از سهختی   ون اگهه چ بگید.

 «.شهخالی از نیرو میرن و جبهه نمی

            . روزی کههه مرخصههی اش بههه اتمههام رسههید   8400اوایههل اسههفند مههاه سههال        

 خهورده د صبح زود از خواب بیدار شهده بهود صهبحانه    می خواست به جبهه برو

جههت خهوردن صهبحانه کنهار سهفره       از خواب بیدار شهدم. و رفته بود. من   بود

 :یكی از خواهرانم من را صدا زد گفتکه نشستم ، خواستم صبحانه بخورم 

 «ری پیشش؟ره. نمیداره میعزیز  »-

فكر کردم دیگر عملیاتی انجام نمههههی شود چون آن زمهان مهی گفتنهد     اول     

ماه یا سه ماه دیگر بهه عملیهات   گردان هایههی که درعملیات شرکت کنند تا دو 

روند. دوم فكرکردم چیزی به سال نو نمانهده اگهر عزیهز بهه جبههه بهره زود       نمی

سهریع   .مبادا عزیز دیگر برنگهردد  ؛گردد ولی ناگهان این فكر به نظرم آمدبرمی

هنگامی برادرم عزیهز را دیهدم نزدیهک     .لباسهایم را پوشیدم از خانه بیرون رفتم

 یشحدود صدمتر با خانه ما فاصله داشت از همان فاصله صدا چشمه ای بود که

زدم تا صدای من را شهنید ایسهتاد و برگشهت بهه مهن نگهاه کهرد. دوان دوان بهه         

 .رسیدم دسهت در گهردنش انهداختم و او را بوسهیدم     به اوطرفش رفتم هنگامی 

انگار بهه مهن الههام     .چنان احساسی به من دست داد که چشمانم پر از اشک شد

 .. نمهی خواسهتم از او جهدا شهوم    اسهت ده بود که این آخرین دیدار دو بهرادر  ش

او  نشهد.  بروم ولهی متاسهفانه سهعادت نصهیبم     دوست داشتم دوباره با او به جبهه

  8رفت و من از عقب او را نگاه کردم تا از نگاهم دور شد...
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 اجابت آرزو  

بهه منطقهة    نطقة سهد بوکهان  بعد از چند روزی از م د.بو ما عزیز جانشین گروهان

یک روز در آنجا ماندیم و بعهد اعهالم کردنهد کهه       یم.شی  صالح کرمانشاه رفت

از نزدیک وضعیّت دشمن را  تاوهان جمع شوند و به منطقه بروند فرماندهان گر

عزیزداخهل چهادر     .ببینند، ما نیز رفتیم و دشمن را شناسهایی کهردیم و برگشهتیم   

 د و گفت:  ش

 «ه وضعیتی است؟دشمن در چ »-

یشهان را از وضهعیّت   ا، ضمن صحبت هایی که دربارة عملیهات بها ههم داشهتیم      

. وی رو بهه شهاخ کهرد و    چادر بیهرون آمهدیم  آن از پس از  م.دشمن مطلع کرد

 گفت:

 «همین شاخ شمیران نیست؟ همگ »-

 .بله همین است -

 گفت: کرددر همان حالی که به قله نگاه می

اذان  ارتفاعات بلندت و اومد رویکسی که  حالخوشا به  ی شاخ شمیران ا »- 

                                                                                                                                                        8«شد.خواند و سپس شهید نماز  ،صبح را با صدای بلند سرداد
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 آخرين سفر

را  شهنگام آمهدن بهه مرخصهی، رفقها دور     رفتمی ههکه به جب دفعاتیدر تمام 

ههای خهودی و   ، موقعیّهت نیهرو  جبههه حهال و ههوای     ،گرفتند و از خهاطرات می

شهور و حهال   صهحبت   حهین در  پرسهیدند. چگونگی انجام عملیات تعریهف مهی  

ای کهه بهه   خصهی امّا در آخرین مهر   .در پوست خود نمی گنجید .عجیبی داشت

روستای گاوکش آمده بود، این بار عزیز، همهان عزیهز قبلهی نبهود  اگهر انسهان       

شد کهه از همهان لحظهات    ه میبه خوبی متوج ای چشم دلش را باز می کردذرّه

پرواز نموده و از این دنیای زودگذر هجرت نموده است، چرا که دیگر تعریفی 

     گیهر شهده بهود، بها    داد. گوشهه نمهی  از جبهه نبود، و زیاد تمایلی بهه جمهع نشهان   

خوا ست آشكار نماید ولی گفهتن ایهن راز بهرای افهرادی     سكوتش رازی را می

این راز چیهزی نبهود جهز شههادت، جهز       قابل فهم نبود.اند، که در دنیا غرق شده

 .  رسیدن به یقین

                        8. و...به جبهه رفت  آری عزیز
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  تدالوري و شجاع

های صبح نبرد بین ما و نیروههای بعثهی   تا نزدیكی 3المقدسدر عملیات بیت     

ها شكست خوردند. بعهد  ادامه داشت تا این که خط دشمن شكسته شد و عراقی

ز وجود عراقهی هها پاکسهازی شهد. ههر چنهد       منطقه اشمیران شاخاز تصرف قله 

هر بار با اسهتقامت  گرفت ولی ار دشمن حمههالت خود را از سر مییک ب لحظه

دشهمن   0/8/8407. صهبح روز  و پایهههداری نیروهای دالور مها روبهرو مهی شهد    

پاتک های سنگینی به ما مهههی زد به نحههههوی که آتهش دشهمن کهل منطقهه را     

در بر گرفته بود و انجام هرگونه مقاومتی را از رزمندگان اسالم سلب نموده بود 

ارید . دشمن نیز از یک طرف تمهام منطقهه را   . مثل باران ،گلوله از آسمان می ب

با گاز های شیمایی آلهههوده کرده بود و از طرف دیگر داشت به طهرف مها مهی    

آمههههد و در حال پیشروی بود . می خواست منطقه ی از دسهت داده را دوبهاره   

پس بگیرد . در این میان سردار شهید قاسم پور با توجه به این کهه از فرمانهدهان   

ولی تیربار یكی از رزمندگان را گرفت و من را نیز با خود بهرد و در یهک    بود ،

شیاری که همانند سنگر بود مستقر شدیم . شهید قاسم پور بها آن شهجاعتی کهه    

داشت تیربار را به سوی دشمن گرفت و با رگبهار ههای پهی در پهی بعثهی هها را       

ایشان می کردم بنده نیز کمک  ،یكی را پس از دیگری به هالکت می رسانهیهد

، هم نوار تیربار را برای ایشان می گرفتم و هم در بعضی مواقع فشنگ گهذاری  

داد زیهادی از بعثیهان   می کردم . شهید قاسم پور بعد از تیر اندازی های مكرر تع

کرد و این کار باعث شد که ههم پاتهک ههای عهراق خنثهی       گیرعراقی را زمین

   کند. نیشود و هم دشمن با کلی تلفات عقب نشی

موقعیت قله شاخ شمیران عراق به گونه ای بهود کهه از بهاالی ایهن قلهه تمهام            

مناط  غرب کشور تا کرمانشاه را  می توان زیر نظر داشت این قله برای بعثی ها 
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از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . بعد از تصرف این قله دشمن هرچنهد سهاعت   

ه می کرد قصد داشت قله شهاخ شهمیران را   یک بار با تمام قوای باقی مانده حمل

دوباره به دست آورد ولی هر بار با مقاومت و شجاعت دلیرمردان اسالم روبهرو  

       می شد و بعد از کشته و مجروح شدن نیروهایش تن به عقب نشینی می داد. 

نیز ادامه داشت تا این که کم  7/8/8407 کماکان تا روز بعددشمن حمالت      

 ؛های تیربار داشت رو به اتمام می رفت به قاسم پورگفتم کم فشنگ

 فشنگ کم داریم مواظب باش. -

 «رید.ما برید مهمات بیاکنم شمن با این تعداد فشنگ سرشان را گرم می»-

نزد بوه های تدارکات گردان حمزه رفتهههم و  دور از چشم دشمن دوان دوان به

 ؛به آنها گفتم

 ما مهمات نداریم.   -

 یز گفتند:  آنها ن

اآلن راه تدارکات بسته است ما ههم مهمهات نهداریم. بها همهان مهمهاتی کهه        » -

 دارید مقاومت کنید تا مهمات برسد. 

صهدایش   .یک تخته سنگ بزرگهی بهود   ایشانبین من و برگشتم. نزذ قاسم پور 

 ؛گفتم و کردم

 نیست باید صبر کنیم تا مهمات برسه.مهمات  -

 عزیز گفت: 

 8..«..بیا باال »-

  

                                                           
  8407فروردین،  منطقه عمومی دربندیخان ،همرزم شهید مراد جابری،عیسی راوی؛ -8
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 شهادت هنشان

منطقهةعملیاتی شهاخ شهمیران     درشب ششم فروردین ماه سهال شصهت و هفهت    

 ؛های عملیات گفتندچند نفر از بوه، عراق

 بگیرن.  به رگبار  روهمه ه  االنه که چراغ سنگر عزیز روشن  حاج آقا -

دیهدم   ،نزدیهک کهه شهدم    ،به سمت سنگر ایشان حرکهت کهردم    من هم سریع

 ش نگم.برگردم و چیزی به هبهتر ؛با خودم گفتم است.خاموش چراغ سنگرش 

یهدم دوبهاره   هنوز چند قدمی برنگشته بهودم کهه پشهت سهرم را نگهاه کهردم ، د      

، نزدیهک کهه شهدم،    برگشهتم   به سمت سهنگرش  سنگرش روشن است، مجددا

 . داخهل دهمبر به او تذک دیدم چراغ خاموش شد، این بار تصمیم گرفتم بروم و

 ؛گفتم   سنگر شدم و

 روشهههههن و خهههههاموش   تهههههوایهههههن موقعیهههههت چراغ  تهههههو در ،عزیهههههز -

  ؟ کنی می 

 :با تعجب گفت

 «؟ اسچی؟ چراغ کج »-

  بههههه  خنههههدی زدم و بههههدون هههههیچ سههههخنی برگشههههتم   دلههههم ریخههههت، لب 

 گفتم؛ گردان حمزه سیّد الشّهداءوقت سیدابوالقا سم موسوی فرمانده  

 8.ره. ..روز بعدعزیز فردا می-

 

                                                           
ر)شهاخ شهمیران   بیهت المقهدس چها   شهید،منطقه عملیهاتی  همرزم ،سید فتح اله موسویآقاحاجراوی؛-8

 07، سالعراق(
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 .بگذار بدانند.

، شهاخ شهمیران  عملیهاتی  در منطقهه   هفتم فروردین ماه سال شصت و هفتصبح 

. خوانهد ی رسها  یاذان را با صهدا  رفت وروی یک بلندی ، در چند قدمی عراقیها

 ؛گفتم

 .ریزنو برسرمان آتش می شنوندها میاالن عراقی !تریواش !عزیز  -

 :گفتاش با متانت همیشگی

 .«که با کیا طرفنذار بفهمنب-

نماز را بها پهوتین    وضعیت منطقه،به لحاظ پس از آن   ش را ادامه داد.اذان تربلند

ههای دشهمن   سنگرشان هدف اصابت توپ و گلوله یكی دو ساعت بعد،خواند. 

قرار گرفهت و در گهرد و غبهار محهو شهد. دوان دوان رفهتم و دیهدم بهدجوری         

شهتم و او را  دستم را زیر سرش بردم و سهرش را روی پاههایم گذا   .زخمی است

 :آغوش کشیدم، دیدم سه مرتبه گفت به

امیرالمهومنین   اَشْههَدُ اَن   و اَشْهَدُ اَنْ الالهَ اال اهلل وَ اَشْههَدُ اَن  مُحَمَهدًا  رَسُهول ا هلل    »-

  .جان به جان آفرین تسلیم کرد سپس .«ا... ولیعلیا

 ان ،  دلش غمناک شدبهر معصوم       آنكه سینه چاک شد           ای خوشا بر 

 8.عاقبت خونین کفن در خاک شد          از فدا گشتهن بح ، بی باک شد        

 

 

                                                           
      07، سال3بیت المقدس شاخ شمیران، عملیات منطقه عملیاتی ، همرزم شهید،میرزا علی نیازیراوی؛-8
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 خواب واقعي

بود. یک شب پسر عموی سال شصت و پنج بود. عزیز به جبهه رفته بهار

 پور( را در خواب دیدم. به من گفت:رضا قاسمشهیدم)روحانی شهید حاج علی

 «  ای درست کنم.خوام حسینیهبگیرم. می بیلتو امانت ماومد»  -

بیل را به ایشان دادم. چندلحظه بعد بیل را آورد ولی دسته بیل شكسته 

 : بود.گفت

 «  ت. اونو درست کن تا بیام ببرم.سدسته بیل شك»  -

عمران مجروح چند روز بعد از این خواب خبر رسید که عزیز در عملیات حاج

 است.شده

رضا به نوروز سال شصت و هفت دوباره حاج علی حدود دو سال گذشت.

 خوابم آمد و گفت:

 « اومدم بیل رو ببرم.»  -

وقتی بیل را به ایشان دادم از خواب پریدم. نگران شدم. این خواب را با خواب 

افتد. دلشوره دو سال گذشته که تطبی  دادم احساس کردم اتفاقی برایم می

  8است.سید؛ عزیز شهید شدهکه دو روز بعد خبر رداشتم تا این

 

 

 

                                                           
 8407، سال  حاج صید طاهر قاسمیان ، پدر شهید؛ راوی -8
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 کرديم...آرزو مي

عقیهده و جههاد . شههادت     ،آید، مگر بها آگهاهی  شهادت به آسانی به دست نمی

یكهی خهون    ؛دارد بعهد این آرزوی جاودانهه مها و همهه پیهروان حسهینی )ع( دو      

و  عقهال  ،و دیگهری پیام زینبی، ما باید از اسالم دفاع کنهیم و ایهن دفهاع    حسینی

 اجب ا ست.شرعا و

ی ههر مسهلمانی اسهت کهه اسهالم راسهتین را درک       هها آرزواز جمله شهادت نیز

ای کهاش در  ؛ کهردیم من وشما آرزو می  کرده باشد.آری ای مردم شهید پرور

جنگیهدیم و  جنگهای صدر اسالم بودیم  و با معاویه و ابوسفیا نها و خهوارج مهی  

-آمدیم و شههید مهی  علی)ع( و حسین)ع( به حسا ب می ،از یاران محمد)ص(

اگهر در   .اسهت جنگ صدر اسالم پیش آمدهجنگی مثل بدانید اکنون نیز  .شدیم

هسهت،  جنهگ اسهالم و کفر  و خیبر مطرح بود، اکنهون نیهز    آن زمان جنگ بدر

پس در راه خدا مال و جانهایتان را انفهاق کنیهد کهه خداونهد، بهشهت را بهه بهها        

 دهد نه به بهانه.می

هها را خهالی   خهواهم کهه جبههه   مهی  ا... ور و امهت حهزب  از شما مردم شههید پهر  

اگهر تهوان حضهور در     .نگذاشته و دست از حمایت رزمندگان اسهالم برنداریهد  

اقل در مقابل فسادهای داخلی مقابله، و اجازه ندهیهد کهه   حد، جبهه ها را ندارید

 ای ضد انقالب به اسالم ضربه بزنند. عده

، خمینی بت شهكن را  بهرای ههدایت مها     تدانم که امام امای خدای بزرا  می

که به ایشان لبیک گفته و به خاطر دفهاع از   مای، من برخود وظیفه دانستفرستاده
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این در  می خونقطرهآخرین وتا  بگذارمدین اسالم، با اختیار تمام قدم در جبهه 

کهرده  و بهه اسهالم خهدمتی    شهود تا شاید راه کهربال همهوار    کنممی مقاومتراه 

 باشم.  

ای پهدر   عزیهزم   و اینک سخنی چند با پدر و مادر مهربان و خواهران وبهرادران 

 .العا بدین)ع( صبور باشیدخواهم نظیر زینگرامیم   ازتومی

تمهام یهاران و عزیهزانش را     دانی وقتی که زینب)س(   خوب میمهربانم مادرم 

ر نگران و شهید دید و هنگامه آن بود که حسین )ع( مظلوم به میدان برود، چقد

باش؛ زیرا نناراحت   فرمود : خواهرممضطرب بود و حسین )ع( دلداریش داد و 

 پههههس تههههونیز، .دشههههمنان اسههههالم از نگرانههههی تههههو شههههادمان مههههی شههههوند 

ز کمترین ناراحتی به خویشهتن راه  وار مقاوم باش و اگر شهید شدم، هر گزینب 

 ده  مبادا کوردالنی از پریشانیت خوشحال شوند.ن

و  «ایاک نعبد و ایاک نستعین »و مادر مهربانم   شما همیشه می گفتید:پدر عزیز 

 »و این همان یاری جستن، پرستش و ههدایت بهه آن    «اهدنا الصراش المستقیم  »

ایههد و در اسههت،که فرزنههدتان را در راه اسههالم هدیههه کههرده  «صههراش المسههتقیم

 شما را شفاعت خواهدکرد.   ا...صحرای محشر ، ان شا

در حفظ حجابتان بكوشید. در خاتمه از پهدر   مثل همیشهخواهم انم میاز خواهر

و مادر و برادران و خواهران ، و دوستان و آشنایانی کهه از مهن بهدی دیهده انهد      

 حاللیت خواسته و طلب بخشش دارم. 
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 ، تههو خههود  امکههردهام، غفلههت ی ناشایسههت انجههام داده اگههر کههار   داونههداخ

   8بر من نگیر و ببخش. 

 م علیكموالسال

 8403/  7/   10عزیز قا سم پور     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ن استان،پرونده بنیادشهیدوامور ایثارگرا کلادارهپور،آرشیوفرازی از وصیت نامه شهید عزیز قاسم -8

 فرهنگی شهید
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  جايش خالي بود

از هر  . اوهای ح  علیه باطل در کنارش بودمبعنوان یک رزمنده مدتی در جبهه

فردی با تقهوا، بها اخهالص و    . ای الگو بودجهت برای من و سایر عزیزان رزمنده

 .دادت زیاد میو به اقامة نماز اوّل وقت، اهمیّ ،خوش برخورد

در امور مربوش به خودش بسیار با گذ شت بود. ایشان در بین سهایر رزمنهدگان    

در انجهام   .ایمهان بهود  با دلیهر و  ،خصوصّیات منحصهر بهه فهردی داشهت، شهجاع     

بها عشه  و    ولیت خطرنهاکی را ووظایف محوله همّت واالیهی داشهت و ههر مسه    

  .دادو به نحو احسن انجام می پذیرفتمی عالقه

که فاصله چندانی بها نیروههای   با ایشان در خط مقدم جبهه بودیم، با توجّه به این

دشمن نداشتیم،گاهی شبها از نیروههای خهودی کهه در خهط مسهتقر بودنهد سهر        

کردیم واین شهید بزرگوار همیشه به طور داوطلهب آمهاده انجهام ایهن     کشی می

  .کردمأموریت بود و ما را همراهی  می

 ی کهه همزمهان مجهروح شهده بهودم بها ایهن کهه او بهه آرزوی          بعد از شهادت و

و  .شهد اش رسیده بود ، ولی جای خالی او در بین رزمندگان احساس مهی دیرینه

طلبی واز خودگذشتگی او بهنگام عملیهات زبهانزد بهود وهمیشهه     شهادت هروحی

رفهت و بها   در حین درگیری با دشمن بعثی با عشه  و انگیهزه خهدایی پهیش مهی     

 8آورد.میانگیزه در میان رزمندگان تحول عجیبی بوجود  ایجاد 

 

                                                           
   03، سال،فرمانده شهیداسحاق دریكوندحاج راوی؛-8
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 اندشهیدان زنده

های جمعه به منظور شهرکت در دعهای کمیهل بهه همهراه دیگهر       در یكی از شب

 پهس از  رفهتم. دوستان به مسجد حضرت صهاحب الزمهان قریهة گهاوکش علیهاء      

م درب شد  هپس از مدتی متوج .و خوابیدم مقرائت دعای مزبور به منزل برگشت

-ایهن نیمهه  تو   گفتم؛بلند شدم و در حالی که با خودم میزنند، حیاطمان را می

 زنه؟کیه که در میهای شب 

 و، عزیهز قاسهم پهور     حهاج علیرضها قاسهم پهور     باز کردمرفتم و درب حیاش را  

 کردم؛پس از سالم و احوال پرسی تعارفشان  پشت در بودند. مصطفی قاسم پور

 .بفرمائید -

 فتند:آنان گ

 «کنیم.یم رفع خستگی مداوایم،اتفاقا  ماهم خسته »-

 . سپس گفتند:و  نوشیدند کردم وارد  منزل شدند و نشستند چای دم 

 «بخوابیم. اهیم خوایم و میما خسته »-

م و به هر کدام یک زیر شلواری داد پهن کردمسه دست رخت خواب برایشان 

 .و خوابیدند

 اند و زیهر شهلواریها را  دیدم که مهمانها رفته ،ستمصبح هنگام که از خواب برخا

   8اند روی رختخواب، انداخته

  

                                                           
 77برادر شهید،سال ،قاسمیان مالک 8
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 رؤياي صادقه  

ههای بهرادرم بهه    کلكسهیون عكهس   هچهون مشهغول تهیه   سال هفتاد و نه  در بهار 

ههای  با تحقی  و تفح، عكس ،منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطرة ایشان بودم

یهک روز عكسهی را در منهزل پهدر زنهش       . مختلفی را جمع آوری کرده بهودم 

ههای مختلهف شهرسهتان    سهی عكابهه   ،یافتم که قبال  هیچ وقت آنرا ندیهده بهودم  

مراجعه کهردم تها شهاید فهیلمش را پیهدا و از روی آن ظهاهر       آباد نورآباد و خرم

 اش را نداشتند.کنم. ولی هیوكدام شماره

نگران  ،خسته .تعكس مزبور تنها یک نسخه بود و چاپ آن هم ضرورت داش 

 ای نداشت.، فایدهو نومید، هر چه فكر کردم

در  عزیهز را   م گرفهت خهواب ، بعهد از نمهاز صهبح   ، ههای جمعهه  در یكی از شهب  

 . عكس را در جیبم دیدند. اشاره کرد و گفت:خواب دیدم

 «این عكس کیه؟»-

 تا از رویش ظاهر کنم. مامانت گرفت رواینعكس شماست،  - 

 :اختند و ادامه دادنگاهی به عكس اند
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 شفهیلم  م. اون موقعا گرفتدر شهرستان نهاوند از عكاسی شیو واین عكس ر »-

 :گفتعكاس  خواستم ولی ور

 «کنی.یک بار دیگه میای و ازش ظاهر می، دمبه شما نمی واالن فیلم ر »-

 ؛از یكی از همسایگان نهاوندیم به نام غالم شهبازی پرسیدمروز بعد 

 ؟  های به نام شیوا دارسیانهاوند عك -

 آره-

بهود؛ ایهن   و صهاحب عكاسهی شهیوا گفتهه    عكس را به ایشان دادم، به نهاوند برد 

   8.عكس در این عكاسی گرفته شده است

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                                          8470،سال ، برادر شهیدطالب قاسمیان راوی؛-8
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 اي قلم...

 

 ، کهه بیشهتر پیرامهون خالصهة    ‹‹ عزیهز در منهاط  جنهگ    ›› ابیاتی تحت عنهوان  

 آنجا بوده است. مناطقی است، که این شهید 
 ای خوشها بر آنكههه سینهه چهاک شههد       

 بههههر مهعصومان ، دلش غهمناک شد                                                   

 از فدا گشتهن ،  بحه  ، بهی بهاک شههد      

 عهاقهبت خهونهین کفن، در خاک شد                                                    

 هه بینیدیش چهو شیهری دردنهاک       این ک

 گه مهیان کهوه و صحهرا ،گه به خاک                                                   

 جبهه ها را ،گرم و شیرین  مههونس است       

 در یقیهن با،آل یاسیهن ، مونس است                                                     

 یههزی دائمهها  در ، عهههزّت است       او عههز

 مرا از وی ، عالهمی در ، لهذّت است                                                  

 ههم زمهههین ، ههم آسههمان ، آشفته اند    

 چون که مهرگش را، به آنان، گفته اند                                                  

 ن ،  در سهههوا وی  بنشستهه اند       عهرشیا

 حههوریان ،  نعشش به زمزم ، شسته اند                                                 

 ایههن مناطهه  را ، مثههال آرم به نظههم       

 ورنههه او جهاهها ،  فهراوان کهرده رزم                                                  

 جمله این ، جاها ز سوگش در غههم است     

 کهوه و دریها ، یكهسره در مهاتهم است                                                 
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 چشم مینههو ، ای جهزیره ، خههون شهده        

 آبهایهش ، خشهک ، در مهجهنون شهده                                                   

 اسههگاه زیهد و کهرخههه ، بههوغههریب     پ

 غهرق در ماتم شهده ، صهدهها جَهریب                                                   

 تها ابههد مشههكین ، حلههبوه تهن کههند      

 بها شههلمهوه در غههمش ، شیهون کهند                                                    

 ای ههویههزه ، گِرده رش ،گیهالن غههرب     

 قصر شیهریهن ، کلّهه قنهدی پر زِ حرب                                                    

 دار خهههوین ، فهههكّه ، سههر پهل ذههاب      

 کهاب ای ههمههه رزمنههدگان، پها در ر                                                  

 نفهت شهههههرو کههرخه ، پیهرانشهههر پیر      

 هان   عزیهزم غرق شد، در خهون و تیر                                                    

 دهلههران تهها حههاج عمران ، گفته است     

 تهه اسهت  در عزایی سخهت ، بُسهتان رف                                                  

 کتفِ وی  در، حههاج عمهران ، تیر خورد    

 زخم بست و حهمله ها ،چهون شههیر برد                                                  

 گهه مهههههابهاد و گهههی مههاووت بهههود   

 بههود در زمین جهسمش ، ولی الهههوت                                                  

 پیشتهههر از شهههاخ ، بهر تههن زخم داشت      

 شهتران را، مهرا کادر شهمیران ،کاف                                                    

 عههاقبت هم ، خههههود شهیههد شههاخ شد    

 درواخ شهههد مظهههههر رزمهنههده ای ،                                                      
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 دست و پههایم سههرد و کلكم ، بههی زبهان    

 خههون چههكهد از قهلبههها و دیهدگان                                                       

 ا ی زُبیداتههههم و یهها دَربنهههدْ خههههان       

 گهردان را ، ببهندیهدش زجان   زخههم                                                     

 ای قههلم، در وصهههف وی خامهوش باش    

 واعهههظا بنشیهن، سهراپا گهههوش باش                                                      

 قلب افسهههرده ، سخههن نههایهد میهههان       

 اشههک پژمههههرده ، جُهفیر و موسیان                                                       

 عشقهههها، با اشههک و خون ، ممزوج شهد      

 قلبههها ، در وصهف او ، مفهلهوج شههد                                                      

 او نمهههههرده ، هست احههیاء عهههند رًب        

 همنشیهن بها اولیههاء در  ، روز و شب                                                        

 بیان ، شههد همهدمش    ‹‹ طِبتهُهم›› جنّتههی

 شد مرهمش‹‹ طوبهی لَكُم›› از فلک ،                                                      

 ای خوشا صههد بههار ، بههر این ، مردنش      

 در قیهامت فهیض و رحمت ، بهردنش                                                      

 ای خهههدا ، بههه آبههروی ههههر عهزیههز     

 م ،آبههههرومان مههریهزهههلدر دو عههها                                                        

 بهه شفاعت ، چههون که فههردا شههد جَلی    

 آور از رحمت، محمّد)ص( یا علی )ع(                                                    

 ا، امداد کن      هها شهیههههدان ، خهههود به میه

 8فاطههمه)س( را ، بههرمهان ، فریاد کن                                                      

                                                           
 8473/  1/ 3، همرزم شهید  ،رضا قاسم پور؛ شاعر-8
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 ها همنشین الله 

 ما کجاست  ‹‹عزیز›› خلوت است و کس نمی داند 

 داد مهی آیهد، که تنهها بها خهداست ‹‹ شهمیههران ›› از

 سهالههایی رفهت و مهانهدم، داغ و دردی در بهغهل

 ، همنشین الله ها ست‹‹ عزّت ›› می گوید که ‹‹ جبههه ›› 

 ، آیهادیده ای پهرواز نههور از چهاههسار ؟‹‹ سبز›› 

 یهش ، روی آب و خاک و سنهگ و بهههرفها ستردّ پا                                    

 مرد غیرت، حلهم و ایهمان، چهشمةاوصهاف نیهک

 مهی شنها سهم ، عیهن دریهایهی زالل وبهی ریها سهت                                          

 گه مؤذّن، گاه قاری ، نوحهه خوان، زنهجیر زن 

 زائهر است و زاههدی گریهان و سهرشهاراز دعهاست                                         

 عزّ و آزادیّ و صهدق از ، نههام وی در دفهتهرم 

 چهون کبوتهر ، پهر زنهان در، آسمهان بهرگهها سهت                                          

 حهفهظ ارزشهههای دیهنهی، آرزوی ههر شههیههد 

 ای مسلمهان، ایهن مههمّ، رمهز شهفاعت از شما ست                                          

 بوی سنهگر،زخهم و چفیه، سینه بنههد و خاطهره

 مهی دهد مهردی که نهامش، تها ابهد دریادها ست                                            

 انهتهظهارش، مثههل روح رفهتههگان پههاکهتهان  

 8از ، سالمهی بر محمّهد)ص(، مصطفا ست.فاتحه بعد               
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 ايمان  يهاسو 

 عزیز قا سم پور » برگرفته از زندگی شهید‹‹ اسوة ایمان ››چند بیتی تحت عنوان 

                                                            ابهههیاتی در وصههههف شههیههد جهوان       

 بههیهان نههمهایهم ، مهنِ نههاتهههههههوان                                                      

 اسمش عههههزیز و نسب ، قاسههههم پههور     

 ز اعههمال زشهت ، ههمیشه شههههد  دور                                                  

 بههههه نهابهههههودی  منافهههه  کهههور   

 بهه عشه  ایمان ، به دل داشت ، شهههور                                                 

 شهههیدی که از روسهههتا بپها خههها ست     

 بهر خصهم کافههههر، شجههاعانهه تهاخت                                                  

 در هیههههچ نبههردی ، روحیهههه نباخت      

 نهامی  بتاری   ، بهههرای خود ، سهاخت                                                  

 مهطیهههع بههود ، بهه امر ائههمه اطهههار    

 سههاجهدو زاههد، مهن لیهل تها نههههههار                                                  

 فردی خهوش اخالق و شیههههرین گفتار      

 کههردار نكههویش، مهانهههده یهادگهههار                                                 

 از حیث نبهههههرد ، او  مرد جنگ بهود         

 مشتهاق رزم و دشهههههمن ننهگ  بهههود                                                  
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 ایهههههمان به ا سالم ، او را ، تفنگ بههود    

 نهههدای تكهههبیر، وی را ، فشنگ بههود                                                  

 یهاری کههه خسهههته نشد ، زیههههههاری      

 تهكیهههههه گهاه او  ، ایهههههزد بههها ری                                                     

 گهههههر ز خهصلتش، خههههبر نههههداری    

 او متقّهههی بهههود و عهابههد و  قهههاری                                                     

 شهههههههید قاسم پور، با شههجاعت بههود      

 در ههر کهههار نیهک ،  با شههامت بههود                                                  

 م زمهان    نههامش عهههههزیز بههود ، قاسههه

 مهههرا  سرخ خهرید ، شهیههد جههوان                                                   

 مقصههههود دلههههش ،  بهه قیهههامت بهود   

 اسههههوة ایمان  ، در دیهههانت بههههود                                                       

 هاری قهههههرآن    شیهههههر نبههردو قهههههه

 فهخههههرآفهریههن مههههردم دلهههفان                                                          

 چهل ماه از عمرش، او در جههههههاد بههود      

 ههر ماههش به سالها ، بسی دل شد بههود                                                  

 ی سههههریع چهو بهاد بههود   در ورزیهههدگ

 بههود زههر لحظه عمههر ، خهدا را یههاد                                                     

 شههههروع بههههه دروس فقهههههی اسهالم       

 به استههادی عهمههههو ، در راه امهههام                                                       
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 از طلهههههههوع صبههح ، تها غهروب و شام   

 ورد زبههههانش آیههه و دعهها و سههالم                                                     

 گه به کار و گهی به درس و گه به عبادت      

 ریههاضهت در زههههد و تقههوا ، بهس با                                                    

 ایهههمان بههه خهههدا ، نهههه بهه بضهاعهت     

 در جسههههم و جانههش ، بهههر سههعادت                                                   

 گههههر خصلتش را ،عههههیان نهههههمایههم      

 ه دفهههتر، بهیههان نهههمایههمبهایههد به                                                          

 امههّها اختصههههار، بسهههههههنده شهههههود    

 لههههطف معبودش ، به بنهده شهههههود                                                       

 ایههههن شمههههّهه ای از، زنهههدگهانیههش      

 8ذکههههر فهاتحههههه، شادمهههانیههههش                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                           
 8473  ،خسرو طهماسبی؛ شاعر-8
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 ضمائم

 های شهید(ها، اسناد و عكسنوشته)دست
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 ای از یک همرزم نامه
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 قاسم پور دست نوشته ) نامه ( شهید
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 قاسم پور دست نوشته ) نامه( شهید
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 شهید قاسم پور گواهی حضور در جبهه
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 شهید قاسم پور یهههی قهرمانهگواه
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 پورشهید قاسم گواهی جانبازی
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 پورشهید قاسم ولیتوگواهی مس
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8458ه   پورشهید قاسم  

 

 
8454ه  پورشهید قاسم  
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8453ه   پورشهید قاسم  

 

 

 
8403ه  پورشهید قاسم  
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 8403قه عملیاتی شاخ شمیران عراق  ه  ه منط پور؛ شهید عزیز قاسمنفر اول از راست 

 8408ه  منطقه جنوب ه زاغه مهمات شهید افغان ه  پورنفر دوم؛ شهید عزیز قاسم راستنشسته از 



 95............................................................................................................ شمیرانشاخدرصبح اذان 

 

  8403ه منطقه عملیاتی شاخ شمیران عراق  ه   پور؛ شهید عزیز قاسمنفر اول نشسته از راست

8405ه روستای گاوکش علیا ه   پورشهید قاسم  
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 8405ه منطقه شفیع خانی ه بعد ازمجروحیت در عملیات حاج عمران ه   پورد قاسمشهی

8403ه منطقه عمومی دربندیخان  ه  منطقه عملیاتی شاخ شمیران عراق  ه   پورشهید قاسم  



 97............................................................................................................ شمیرانشاخدرصبح اذان 

 

 8400منطقه سد بوکان ه اسفند  کردستان  هه   از راست نفر اول ؛ شهید قاسم پور

 
قاسم پور سجاده شهید  
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8400ه منطقه گمبو  ه  د قاسم پوراز راست نفر سوم ؛ شهی  

 
8405ه روستای گاوکش علیا ه اعزام نیروهای داوطلب بسیجی به جبهه ه  نفرسمت چپی؛شهیدقاسمپور  
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8403 ه منطقه زبیدات ه  پور و همرزمششهید قاسم  

 
8403ه   پورشهید قاسم   
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8458 ه امام رضا )ع(ت حضر حرم مشهد مقدس ه ) مرحوم حاج صیدطاهر ( ه عزیز همراه پدرش  
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8405ه   پورشهید قاسم  

 
علیا از توابع شهرستان نورآباد دلفان شهدای روستای گاوکش  
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شهادتش توقف کرده است. تاری ساعت موی شهید که روی   

 

پورامضاء شهید عزیز قاسم  
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پورمزارمطهرشهیدعزیز قاسم  

 

 

پورپالک شهید عزیز قاسم  
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   8400دستان ، شهرستان سقز ه  زمستان استان کر

نفر سوم ؛ شهید قاسم پور ، نفر دوم حجه االسالم امیدی ، نفر اول حجه االسالم حقیان  از راست  

 نفر چهارم حجه االسالم محمدیان ، نفر پنجم آقای نوروزی


