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  قد
انـد و در شـرايط دشـوار تصـميم      هايي كه زندگي متفـاوتي داشـته   انسان

مندنـد كـه    مردم عالقه. اند اند، در هميشه تاريخ مورد توجه بوده مهمي گرفته
ها را از نزديك مطالعـه كننـد و در    ها را ببينند يا حداقل احوال آن اين انسان

ــاره    ــوند و درب ــق ش ــا دقي ــدگي آنه ــد   ي آن زن ــتر بدانن ــا بيش ــؤاالت . ه س
هـا چـه    سازي است و چه بسا به تصميمات مهمي منتهي شود؛ ايـن  سرنوشت

انـد   اند؟ چرا لباس رزم پوشيده اند و چگونه رفته اند، چگونه زيسته كساني بوده
ها را تربيـت كـرده    و دين و اخالق چه تاثيري بر روي آنها داشته و چگونه آن

ميم صـ ها را به ت دفاع آن است، تربيتي كه در لحظات سخت و دشوار جنگ و
اش نثار جان و تقديم خويش است به درگاه  رسانده است؛ تصميمي كه نتيجه

  .هاي مؤمن است خداوند متعال؛ محبوبي كه خريدار جان انسان
در اين مسير بنياد شهيد و امور ايثـارگران انقـالب اسـالمي بـه عنـوان      

دانـد و   هـا مـي   انسـان نهادي كه از نزديك و تقريبـاً بيشـتر از همـه از ايـن     
  از هر كس كه توانسـته . خبردارد به عنوان متولي امر وارد ميدان شده است

ها سؤاالتي پرسيده است؛ از پدر، مادر، خواهر، بـرادر،   در خصوص اين انسان
براي اين كه به تصـوير  . همسر، فرزندان، دوستان و همرزمان و همه و همه

متعالي برسد، مصـاحبه كـرده ،    هاي روشني از شخصيت و منش اين انسان
عكس برداشته، نوار صدا ضبط نموده و نيز فيلم برداري كرده است كه تمام 

باشـد و بسـيار گـران     ها مي ي اين انسان ها در مجموع مستنداتي درباره اين
گذارد، اما هنوز جاي  بهاست؛ چرا كه شخصيت اين عزيزان را به نمايش مي
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گـر ورزيـده وارد ميـدان شـوند و سـؤاالت       هبايـد هـزاران مصـاحب   . كار دارد
هـاي زنـدگي ايـن عزيـزان را كشـف و بـراي        متنوعي مطرح كنند و ناگفته
هاي تاريخ دقيقاً  مجموعه فرهنگنامه جاودانه. آيندگان مستند سازي نمايند

هاي درگير  در همين جهت و براي ثبت و ضبط مقطع دفاع مقدس و انسان
  . در آن نوشته و تدوين شده است

انـد،    در اين طرح فرماندهاني كه سمتي بـاالتر از معـاون گـردان داشـته    
ها حداكثر در ده صفحه بـر   نامه مستند آن زندگي. اند مورد توجه قرار گرفته

هـا گـاه كمتـر و گـاه      اساس اطالعات موجود و با توجه به محتويات پرونـده 
  . بيشتر به نگارش درآمده است

فرمانـدهان    خ بـر اسـاس مسـتندات پرونـده    هاي تاري فرهنگنامه جاودانه
سراسر كشور نوشته شده و هر استان فرهنگنامـه مخـتص خـود را خواهـد     

  . پردازد داشت كه به معرفي شهداي فرمانده آن استان مي
نامـه اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي،      اين فرهنگنامه در برگيرنده زندگي

ت كه بر اساس اطالعات ها و آثار اين فرماندهان اس جهادي و تبيين انديشه
سرگذشت پژوهي و منابع موجود در بنياد شـهيد و امـور ايثـارگران، نظيـر     

ي فرهنگـي بـه نگـارش     بانك اطالعات شاهد، پرونـده كـارگزيني و پرونـده   
  . درآمده است

اي منسـجم و علمـي از سـيره عملـي      ي مجموعه هدف از اين طرح ارائه
  .باشد ميزندگي و جهادي سرداران شهيد دفاع مقدس 

  : منابع
منظور از منابع مورد تحقيق، پرونده هاي مختلفـي اسـت كـه در بنيـاد     

هـا   شهيد و امور ايثارگران انقالب اسالمي تشكيل شده است كه اين پرونـده 
ي كــارگزيني شــاهد، بانــك  طــرح سرگذشــت پژوهــي، پرونــده: عبارتنــد از

  .جودي فرهنگي شاهد و ساير اطالعات مو اطالعات شاهد، پرونده
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  : زمان انجام طرح
با جـذب تعـدادي از    30/11/1387لغايت  3/4/1387اين طرح از تاريخ 

بـه انجـام    -ها در شناسنامه كتاب آمده اسـت  كه نام آن -نيروهاي شايسته
  .رسيده است

  :مراحل انجام كار
  برگزاري جلسات متعدد در مركز -1
ي بررسي و اخذ هاي سراسر كشور برا ارتباط مستمر و سفر به استان -2

  .اطالعات و مستندات
هـاي آموزشـي و    شناسايي همكاران و نويسندگان و برگزاري كـالس  -3

ي استفاده از اطالعات كه مجـري   توجيهي و آگاهي يافتن در خصوص نحوه
  . به آن مبادرت ورزيده است

در اين مرحله تعداد قابل توجهي از نويسندگان پس از جذب و شـركت  
  .ي انجام كار مطلع شدند يهي از نحوههاي توج در كالس

  .آوري و تكميل اطالعات و اسناد شناسايي مداخل و جمع -4
  .برداري و تنظيم براي نگارش فيش -5
  .نامه نگارش زندگي -6
بازخواني متن نوشته شده براي خانواده محترم سردار شهيد و تاييـد   -7

  .نهايي توسط خانواده
  .ويراستاري -8

نامه مورد توجه قرار گرفته است، عبارت است  مواردي كه در اين زندگي
نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام مادر، تاريخ و محل تولد، تاريخ شـهادت،  : از

درجه و آخرين سمت، تحصيالت، محـيط تربيتـي، تحصـيالت دانشـگاهي،     
سياسـي  خدمت سربازي، ازدواج و تشكيل خانواده، تعداد فرزندان، مبارزات 

قبل از انقالب، نقش در پيروزي انقالب، ايفـاي نقـش در نهادهـاي انقـالب     
هـا تـا آغـاز جنـگ تحميلـي، چگـونگي ورود بـه جنـگ،          اسالمي، فعاليـت 
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هـاي سياسـي، اجتمـاعي و     هاي مختلف در جبهه، افكار، آرا، فعاليت فعاليت
نامــه، روايــت شــهادت،  هــا، اســارت، وصــيت فرهنگــي، عاليــق، مجروحيــت

رات، مدفن شهيد و معرفي آثار، با توجه به آن چه كه در اختيـار بـوده   خاط
  . است

  : اشاره
بـه  . آغاز شـده اسـت   1378هايي است كه از سال  اين پروژه ادامه تالش

ي مستند تمامي فرماندهان شهيد دفـاع مقـدس را    نامه اين اميد كه زندگي
  . پيش روي خوانندگان عزيز قرار دهد

ــالش  ــا دارد  از ت ــا ج ــدركاران، از     در انته ــت ان ــاران و دس ــه همك هم
هـاي پرسشـگر، تـدوينگران، ويراسـتاران و      كارشناسان و طراحان تـا گـروه  

گـزاري   تمامي نهادهايي كه به نحوي با اين طرح همكاري نموده اند سپاس
  . شود

همچنين از خوانندگان عزيز و صاحب نظران گرامي تقاضا داريم نظـرات  
ود را به معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي، مديريت انتشارات و اطـالع  خ

  .رساني بنياد شهيد امور ايثارگران ارايه فرمايند
اميد كه خصال و رفتار شهداي عزيز راهنماي عملي آحاد امت خداجوي 

و امـام  ) عـج (باشد و انتشار اين مجموعه در نظر خداي شهيدان، امام عصـر 
  .بول افتدعزيز مق) ره(شهيدان

  معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگي
  مديريت انتشارات و اطالع رساني
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شاریان ف ا   و
  

اكبر و ماه پاره كبودوند، در يازدهم  افشاريان، ششمين فرزند علييوسف 
در روسـتاي دولتشـاه از توابـع شهرسـتان بيجـار       1337فروردين ماه سال 

  1.متولد شد) كردستان(
چند روز قبل از تولد فرزندم خـواب  «: گويد مي پاره كبودوند، مادرش، ماه

به من  -بر چهره داشتنددر حالي كه چادر سياه و نقابي سبز  -ديدم دو زن
. كند، نام آن را يوسف بگذار خداوند فرزند پسري به تو عنايت مي: گويند مي

  2».از اين رو نام فرزندم را يوسف گذاشتم
يوسف پس از گذراندن دوران كودكي با توجه به اينكه در روستاي محل 

 اي نبـود، لـذا بـه همـراه بـرادرش در مدرسـه       مدرسـه ) دولشتاه(سكونتش 
با استعداد و نبـوغ  . نام كرد حصيل ثبتتدايي روستاي قشالق خانه جهت تاب

سرشار مقطـع ابتـدايي را پشـت سرگذاشـت و جهـت تحصـيل در مقطـع        
راهنمايي به شهرستان بيجار رفت، و با موفقيت اين دوره را نيـز بـه اتمـام    

  3.رسانيد
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پـس از اتمـام دوره   . به خدمت سربازي اعـزام گرديـد   1355او در سال 
) سـنندج ( 28آموزشي در شهر عجب شـير، خـدمت سـربازي را در لشـكر     

  .گذراند
همگام با    -در حالي كه در خدمت سربازي بود -با شروع انقالب اسالمي

مردم مسلمان و متعهـد در راه بـه ثمـر رسـيدن انقـالب اسـالمي فعاليـت        
كرد و ساكت نشستن در برابر ظلم و ستم دستگاه حكومتي برايش قابل  مي
  .بول نبودق

پس از پيروزي انقالب يوسف كامالً متحول شد و تمامي مسايل روزمـره  
  .خود را در مسير خدمت به اسالم قرار داد

اهللا  وجودش سرشار از عشق و عالقه به انقالب اسـالمي و حضـرت آيـت   
با شروع جنگ تحميلي، اين سردار اسالم جنگ عراق را تجاوز . خميني بود

انگاري در اين امـر مقـدس    ست و معتقد بود كه سهلدان به حريم اسالم مي
پس مصمم شـد كـه   . گناهي غير قابل بخشش محسوب خواهد شد) جنگ(

هاي حق عليه باطـل بشـتابد و جهـاد     براي دفاع از انقالب و ميهن به جبهه
  4.كند

و از ايـن   5.سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي گرديـد    عضو 1359در سال 
او عـالوه بـر   . با عوامل ضـد انقـالب حضـور يافـت    طريق در ميادين مبارزه 

العبـور   هـاي صـعب   مبارزه با عوامل ضد انقالب و پاكسازي نمودن كوهستان
در منطقه كردستان، در خطوط مقدم جبهه نيز شركت فعـال داشـت و بـا    

  6.جنگيد بعثيون عراق دالورانه مي
بـا دختـري پاكـدامن بـه نـام فرشـته        1360يوسف افشـاريان در سـال   

اهمرادي از شهرستان بيجار ازدواج نمود كه ثمره ايـن ازدواج مبـارك دو   ش
ــام ــه ن ــد ب ــد (هــاي محســن  فرزن ــد (و مصــطفي ) 1361متول ) 1365متول

  7.باشد مي
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رابطه يوسف با والدينش بسيار خوب بـود و در هـر مرخصـي بـه ديـدار      
ه در انجـام صـل  . داد رفت و آنان را مورد محبت و دلجويي قرار مـي  ها مي آن

نسبت به همسـر و فرزنـدانش محبـت و عالقـه وافـري      . كرد رحم تأكيد مي
  8.داشت و در محيط خانواده بسيار صبور و صميمي بود
طـرح عمليـات ارايـه    . در زمينه جنگ و عمليات مهارت زيـادي داشـت  

داد و نيازهـاي گـردان را اعـم از توپخانـه، مخـابرات و تـداركات جهـت         مي
بود  ريزي عمليات مسئول طرح و برنامه. نمود ميدر عمليات تأمين   موفقيت

  9.كرد ماندهي ميزهاي خاصي رزمندگان را سا با مهارت و
در  8هاي بدر در منطقه هورالهويزه، عمليـات والفجـر   يوسف در عمليات

در منطقه سليمانيه، در مناطق پدافندي جزيره مجنون  9آزادي فاو، والفجر
  10.فريني كرد و شجاعانه جنگيدو در عمليات آزادسازي مهران نقش آ

اهواز  و در تمام دوران خدمتش در سپاه، در مناطق جنگي سقز، سنندج
گري  و نيز جهت گذراندن دوره چتربازي در تهران و دوره مربي خدمت كرد
در طول مدت حضور در جبهه، دو بـار در   11.به مناتطق اعزام شد در اروميه

  12.بود% 20وي كردستان مجروح شد كه درصد مجروحيت 
ان تكاب درگيري پيش آمده بـود، يوسـف   وه قپزماني كه در روستاي كو

هـا داخـل منـازل     افشاريان با چند تن از همراهان متوجـه شـدند گروهـك   
.  كردنـد  شليك مـي  ناگ اند و از هر سو به رزمنده گرفتهاند و آنجا سنگر  رفته

با عجله بـه طـرف   » .دها ما را محاصره كرده باشن نكند اين«: افشاريان گفت
ها از چهار طرف به سوي دهكده شـليك   تپه دويد و از آنجا ديد كه گروهك

» .همه نيروها به طرف باالي تپه برونـد «: از تپه پايين آمد و گفت. كنند مي
در همين حين كه به طـرف  . بنا به دستور ايشان نيروها به طرف تپه رفتند

اصابت كـرد و خـون زيـادي از    ريان افشا تيري به پايكردند،  باال صعود مي
هـا   ايشان جاري شد آنها در باالي تپـه موضـع گرفتنـد و بـر گروهـك     پاي 
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درخواسـت آمبـوالنس بـراي افشـاريان كردنـد كـه بعـد بـه         . مشرف شدند
  13.بيمارستان منتقل شد

المقدس بود، يك روز در سنندج  زماني كه يوسف افشاريان در تيپ بيت
رفت كه يكي از همرزمانش ايشـان   ده در شهر ميبا لباس شخصي و پاي پيا

: دهـد  ايشان جواب مي» اي؟ چرا اينطوري آمده«: گويد بيند و به او مي را مي
من دوست ندارم براي كارهاي شخصـي خـودم از ماشـين سـپاه اسـتفاده      «

شود كه  آيا اسلحه همراه  همچنين به ايشان گفته مي» .كنم، درست نيست
يوسـف  . شناسـند  را به عنـوان مسـئول عمليـات مـي    خود داريد؟ زيرا شما 
  14».بله، اسلحه دارم و مسلح به اهللا اكبر هستم«: گويد افشاريان با تبسم مي

كه داراي  -آباد اي از گروه ضد انقالب جهت منهدم كردن پل صلوات عده
را با استان زنجـان  ) تكاب(اهميت استراتژيك بود و ارتباط آذربايجان غربي 

آبـاد آمـده    به صـلوات  -كرد پذير مي جار و استان كردستان امكاناز طريق بي
بودند، سپاه بيجار از طريق يكـي از نيروهـاي اطالعـاتي خـود مطلـع و بـه       

با طرح عمليات هجومي . فرماندهي يوسف افشاريان به آن منطقه اعزام شد
هـا را كشـته و زخمـي كـرده بودنـد و بـه        نفر از دموكرات 18و غافلگيرانه 

زي دست پيدا كردند و در نهايت پل صـلوات آبـاد همچنـان پابرجـا و     پيرو
15..هاي اين عزيزان باقي ماند من رشادتاستوار به ي  

آزادسازي مهران ماموريـت يافـت تـا از      يوسف افشاريان پس از عمليات
وي بـه همـراه يكـي از همرزمـان خـود بـه       . خروج دشمن جلوگيري نمايد

الي  كه سوار بـر موتورسـيكلت بـه پـيش     مناطق خروجي مرز رفت و در ح
تاخت، در منطقه قالويزان مـورد اصـابت تـركش خمپـاره دشـمن قـرار        مي

  16.گرفت
در عمليـات   1365يوسف افشاريان در يازدهم تيـر مـاه سـال     سرانجام 

بر اثر اصابت تركش خمپاره به ناحيه سينه به درجه رفيع شهادت  1كربالي
  17.نائل گشت



    15يوسف افشاريان  

: اش چنين نوشته اسـت  نامه شهيد يوسف افشاريان در قسمتي از وصيت
پدر، مادر، همسر و فرزندانم اگر مـن در جمـع شـما نيسـتم وبـه لقـاءاهللا       «

پيوستم، ناراحت نباشيد و براي اين بنـده حقيرطلـب آمـرزش كنيـد، زيـرا      
بـراي مـن گريـه نكنيـد، خوشـحال      . خودم آگاهانه پا به ميدان نبرد نهـادم 

. شـود  د و به خود بباليد، زيرا اين افتخار در تاريخ براي شما ثبـت مـي  باشي
بنده را با لباس خودم دفن كنيد تا در روز قيامت با لباس و بدني پاره پـاره  

، حاضر شوم و بگويم اگر در كربالي )ع(در برابر ساالر شهيدان، امام حسين 
دين تو اينگونـه پـاره   خونين تو نبودم، امروز به ياد كربالي تو و براي ياري 

كـه در بيجـار سـربر تربـت      -در كنار برادران عزيزم بدنمضمناً . ام پاره شده
  18.دفن كنيد -اند پاك نهاده

  19.يوسف افشاريان اولين شهيد خانواده است

  :اي از شهيد يوسف افشاريان هسرود
  ي خون خونشـان كـه از سـينه چكيـد     هر قطره

  

  روئيــدي عاشــق  بــذري شــد و زان اللــه  
  

ــت   ــل از دل دشـ ــكوفاي گـ ــل شـ   در فصـ
  

ــهيد    ــت شـ ــرده اسـ ــده نَمـ ــاد برآمـ   فريـ
  

ــيانه مســت كشــيد   ــواي آش ــه ه ــان ب   از ج
  

ــهيد     ــد ش ــدا دي ــان خ ــم ج ــه چش ــرا ب   زي
  

ــتافت    ــود شـ ــل معبـ ــه وصـ ــان بـ   پيكرمـ
  

  20يعنـــي كـــه بـــه آرزوي ديرينـــه رســـيد
  

پيكر پاكش را در گلزار شهداي بيجار، زيارتگاه آزادگان و مشـتاقان، بـه   
  21.ك سپردندخا
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ی ود امان   ال
  

در  1339اللهي، در تاريخ بيست و پنجم خـرداد مـاه سـال     محمود امان
  1.روستاي جعفرآباد شهرستان بيجار به دنيا آمد

و دوران دبيرستان را در مدرسـه   2مدرسه معرفت او دوران دبستان را در
  3.شهريور به اتمام رساند و موفق به اخذ ديپلم شد 25

  4.كرد ي به پدرش كمك ميزدر اوقات فراغت در كارهاي كشاور
هاي امـام   داد و پيام هاي امام گوش فرا مي در قبل از انقالب به سخنراني

پيرو  امام باشيد تا بـه  «: فتگ نمود و به مردم مي را در بين مردم پخش مي
  5».مملكت آسيبي نرسد

پـدر او بعـد از   . وارد دانشـگاه افسـري تهـران شـد     1/7/1356در تاريخ 
در درگيـري بـا    6/4/1359انقالب جـزو سـپاه پاسـداران شـد و در تـاريخ      

از طـرف دانشـگاه افسـري    . هاي ضد انقالب به درجه شهادت رسيد گروهك
شد و همچنـين رابـط بـين ارتـش و سـپاه در      مامور سپاه ناحيه كردستان 

موفـق بـه اخـذ     1/7/1359در تـاريخ  . سنندج نيز بود -محور عملياتي قروه
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نفـر از دانشـجويان بـه فرمانـدهي      270سردوشي شـد و داوطلبانـه همـراه    
  6.سرهنگ نامجو به مناطق آبادان و خرمشهر رفت

بـه جـا    كرد و نمـازش را اول وقـت   او هميشه در نماز جمعه شركت مي
. نمـود  هـا و مسـاجد شـركت مـي     مذهبي حسينه  آورد و در تمام مراسم مي

انگيزه او از رفتن به جبهه لبيك گفتن به پيام امام خميني و دفاع از ميهن 
  7.و ناموس بود
بر اثر مجروحيت شـديد از ناحيـه دسـت چـپ و      15/7/1359در تاريخ 

د و هنوز بهبودي كامـل  پاي راست به بيمارستان طالقاني آبادان فرستاده ش
زمـاني كـه    -23/7/1359در تاريخ . پيدا نكرده بود كه دوباره به جبهه رفت

او در آن عمليـات از ناحيـه پـرده     -كردنـد  منهـدم ها پل خرمشهر را  عراقي
به طـوري كـه   . ديافراگم قلب، پاي راست، كمر و هر دو دستش مجروح شد

  8.دآم ميها در  راقيبه اسارت عو بيهوش بر روي زمين افتاده بود 
ند و بعد از مدتي به ارودگاه رماديه منتقل ادد او را در زندان شكنجه مي

هايي كه شده بود بـه بيمارسـتان الرشـيد     بر اثر جراحات و شكنجه .نمودند
خواسـتند پـاي او را قطـع كننـد كـه او       و در آنجا مي پيدا كردبغداد انتقال 

  9.نداداجازه چنين كاري را به آنها 
: زماني كه سازمان صليب سرخ جهاني طبق كنوانسيون ژنو، اعـالم كـرد  

» .العالج جهت مداوا به كشورشان برگردانده شوند مجروحين جنگي صعب«
  .با دومين كاروان عازم ايران شد 26/3/1360او در تاريخ 

او مدت يك ماه در بيمارستان تهران تحت عمل جراحـي و مـداوا قـرار    
  10.به او استراحت پزشكي دادند ماه 6گرفت و به مدت 

در دوران استراحت پزشكي داوطلبانه مسئول بسيج مستضعفين و قـائم  
مـواد مخـدر سـپاه    مبـارزه بـا    مقام سپاه تكاب بـود و همچنـين در دايـره    

  11.كرد كردستان فعاليت مي
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سـالگي بـا خـانم مرضـيه جمشـيدي       21در  1360او در تير ماه سـال  
هاي محمـد، مهـدي، زهـرا و موحـد      به نام 12رزندف 4ازدواج نمود و صاحب 

  13.است
رحم اهميت زيادي قايل بود و براي پدر و مادري كه فرزنـد   صله براياو 

كرد و همچنين براي يتيمـان   پسر نداشتند، مانند يك پسر دلسوز رفتار مي
  .يك پدر مهربان و دلسوز بود

مشـكالت را حـل    در برابر مشكالت صبور و مقاوم بود و با توكل به خدا
كرد و در مورد مشكالت ديگران تا جايي كه امكان داشت به آنها كمـك   مي
  14.كرد مي

توان بـه خوشـرويي، مهربـاني و شـجاعتش      هاي اخالقي او مي از ويژگي
  15.اشاره كرد

نمـود و   اوقات فراغتش را صرف كمك كردن و حل مشكالت مـردم مـي  
هـاي شـهيد    ياسـي و كتـاب  هـاي مـذهبي، س   گاهي اوقات به مطالعه كتاب

  16.پرداخت ناصر مكارم شيرازي مي اهللا آيتمطهري و 
كرد كه نماز را سر وقت بخوانند و به يتميان  اش توصيه مي او به خانواده

د و به تزكيه نفس و همچنين احترام به نكمك كنند و به مال دنيا دل نبند
  17.نمود پدر و مادر سفارش مي

زمـاني  . او وقت فراغت نداشـت «: گويد مرضيه جمشيدي، همسرش، مي
آمد، چندين نفـر اربـاب رجـوع در خانـه منتظـرش       كه از اداره به خانه مي

  18».بودند
او ازافرادي كه اهل غيبت و دروغ بودند و از كساني كه به مقام و پـول و  

كردند متنفـر   دادند و حق مظلومان را پايمال مي مال دنيا اهميت زيادي مي
  19.بود

يك ماه در سمت معاون افسر عمليات قرارگاه حمزه سيدالشهدا او مدت 
سپاه منصـوب و بعـد از آن مسـئول بازرسـي و      11در اروميه و منطقه ) ع(
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شد و سپس به عنوان سرپرست ) ع(دايره سياسي قرارگاه حمزه سيدالشهدا 
مشـغول بـه خـدمت    ) نوهد(نيروهاي مخصوص  23سياسي لشكر -عقيدتي
  .گرديد

به عنوان مسئول سازماندهي بسـيج   25/9/1362در تاريخ  بعد از مدتي
سـپس  . عشايري سيدالشهدا قرار گرفت كه در اين مدت سه بار مجروح شد

نوهـد رفـت و بعـد از آن بـه عنـوان فرمانـدهي گـردان         23لشكر 1به تيپ 
به  15/7/67تا  1/1/64ضربت عملياتي جنداهللا بانه منصوب شد و در تاريخ 

االنبيـا اعـزام و بـه     شيرازي به قرارگاه كـربال و خـاتم   دستور سرهنگ صياد
و  3و2و1هاي ظفر  عنوان معاونت تيپ شهادت منصوب گرديد و در عمليات

   20.شركت نمود 3و2و1كربالي 
خود را سپس در دايره عمليات ستاد نزاجا مستقر در لويزان به ماموريت 

به عنوان معاون حفاظت  بعد از نزاجا به ژاجا منتقل شد و در آنجا. ادامه داد
همچنين در سمت مشاور . اطالعات ناحيه ژاندارمري كردستان منصوب شد

كننده عقيدتي سياسي ناحيه ژاندارمري كردستان  نظامي و معاون هماهنگ
  21.به خدمت پرداخت

هاي  كردستان او به فرماندهي يكي از گردان 28به دستور فرمانده لشكر 
نفـر از نيروهـايش عـازم     4ها همراه  ز عملياتو در يكي ا شدتكاور منصوب 

در آنجا موفـق  . شدند -ها بود كه در دست عراقي -ارتفاعات استراتژيك مارو
هـاي آنـان را از بـين     كنند و تانك اسيرهاي عراق را  دو نفر از نظامي شدند

  22.شدببرند كه باعث پيروزي نيروها 
اور دادسـتان  به مدت شـش مـاه بـه عنـوان مشـ      13/9/1369در تاريخ 

نظامي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح كردستان اعزام شد و پس از اتمام 
هاي معاون تبليغـات و معـاون هماهنـگ كننـده ناحيـه       ماموريت در سمت

بعـد از مـدتي بـه درخواسـت فرمانـده      . كردستان مشغول به خدمت گرديد
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نـده نزاجـا   و به عنوان مشاور اجرايي فرما رفتنيروي زميني ارتش به نزاجا 
  . پرداختبه فعاليت 

بـه عنـوان نماينـده معـاون تعـاون نزاجـا در امـور         4/4/1375در تاريخ 
و بعد از اتمـام ماموريـت    شداقتصادي نزاجا در منطقه شمال غرب منصوب 

سياسـي   -و در سمت معاون هماهنـگ كننـده عقيـدتي    برگشتبه ناجا بر 
به وزارت كشـور و سـپس    بعد ازمدتي. گرفتناحيه انتظامي كردستان قرار 

  23.شدبه استانداري كردستان منتقل 
به علت جراحـات مغـزي طـي دو مرحلـه در بيمارسـتان توحيـد شـهر        
سنندج تحـت درمـان قـرار گرفـت و بعـد بـه تشـخيص پزشـكان او را بـه          

بعــد از مــدتي بــه . بيمارســتان خــانواده ارتــش در تهــران منتقــل كردنــد 
به شهادت رسيد و  17/3/1379در تاريخ بيمارستان شريعتي انتقال يافت و 

قلبش را به  24.هاي او به سه نفر اهدا گرديد اش قلب و كليه نامه طبق وصيت
  25.اي اهدا كردند ساله  جوان هفده

بعـد از شـهادتش   «: گويد ، مييكي از آشنايان اوجميله حسام شريعتي، 
ل در خواب ديدم، شهيد همراه پـدرش بـه كنـار مـن آمدنـد و مـن مشـغو       

خوردن آب بودم و آنها هم نيز مقداري آب خوردنـد، بـا آنهـا بـه منزلشـان      
او بـه پسـرش   . خواهم از راه پله به پشت بام بـروم  مي: به شهيد گفتم. رفتم

رفتم، به يك تكه يخ  ها را باال مي گفت كه مرا راهنمايي كند و زماني كه پله
او بـه پسـرش   . متوانستم از آن محل باريـك عبـور كـن    برخورد كردم و نمي

شروع به خـرد  ) پسرَ(موحد . برو تبري بياور و راه را براي آنها باز كن: گفت
ها كرد و بعد ديدم آن راه باريك آنقدر پهن شده اسـت كـه چنـد     كردن يخ
توانند از آنجا عبور كنند و سر سبز و صاف شـده بـود و مـن همـراه      نفر مي

پدرش را ديدم كـه در حـال   زهرا دختر شهيد به پشت بام رفتيم و شهيد و 
  26».خداحافظي با خانواده هستند و از آنجا رفتند



  )استان كردستان جلد اول(هاي تاريخ  فرهنگنامه جاودانه    22

اي برادران عزيز، هوشيار باشيد و «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
هر چـه خيـر و صـالح انسـان     . غير اسالم و قرآن به چيز ديگري فكر نكنيد

اه خـدا را  گونه پيام شهيدان ر اي خواهران، زينب. است در قرآن نهفته است
  .گونه به ادامه راه شهيدان كوشا باشيد به گوش جهانيان برسانيد و زينب

اي برادران ارتشي، به فكر درجه و ارشدي و مقام و خودنمايي در مقابل 
پس به فكـر قيامـت   . فرماندهان نباشيد، چون همه اينها از بين رفتني است

مرگ حرير بهشـت  باشيد و جامه سربازي در زندگي لباس شرافت و پس از 
وار زندگي كنيد و با توكل به خدا و سالح ايمان بـه   اي ارتشيان، علي. است

  27».پيش برويد
در شـهر  ) ع(پيكر مطهرش پس از تشييع در دانشگاه افسري امام علـي  

  28.بيجار كنار مزار پدر شهيدش به خاك سپرده شد
   



    23محمود امان اللهي  

  ها نوشت پي
  كپي شناسنامه -پروند كارگزيني شاهد -1
  1ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -2
  2ص همان، -3
  1ص همان، -4
  26ص  سرگذشت پژوهي، -اللهي امان -5
   نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -6
  18ص  سرگذشت پژوهي، -اللهي امان -7
  3و2صص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -8
  3ص همان، -9

  3ص همان، -10
  4ص همان، -11
  16ص  سرگذشت پژوهي، -مرضيهجمشيدي،  -12
  نامه وصيت -پرونده فرهنگي شاهد -13
  17ص سرگذشت پژوهي، -جمشيدي، مرضيه -14
  16ص همان، -15
  16ص همان، -16
  همان -17
  16ص سرگذشت پژوهي، -جمشيدي، مرضيه -18
  ص همان، -19
  4ص  نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -20
  5ص همان، -21
  ص همان، -22
  6ص همان، -23
  ص همان، -24
  پرونده كارگزيني شاهد -25
  خاطرات -حسام، شريعتي -26
  نامه وصيت -پرونده فرهنگي شاهد -27
   نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -28
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یان یا ور    ید 
  

 1327در سـال   2و گلچين، 1بياتيان، فرزند سيد محمدعلي سيد منصور
  3.در روستاي دارغياث خسروآباد از توابع شهرستان بيجار به دنيا آمد

سالگي به مدرسه رفـت و   7قبل از «: گويد مادرش، گلچين غياثيان، مي
  4».زيادي به مدرسه داشت  عالقه

  5.تحصيالت خود را تا پايان چهارم ابتدايي گذراند
وجوش بود، البته هيچ كـس را اذيـت    كودكي فردي شجاع و پرجنب در
  6.شد كرد و نترس بود و اين صفت ايشان باعث خوشحالي پدرش مي نمي

هاي نوجواني پـدربزرگوارش را از دسـت داد و خـود سرپرسـتي      در سال
  7.خانواده را به عهده گرفت

كـرد و   ميدر اين سن در كارهاي كشاورزي همكاري «: گويد مادرش مي
هر روز بعد از كـار  . خاست هر روز صبح زودتر از ساير برادران از خواب برمي

  8.رفت كشاورزي براي اقامه نماز به مسجد مي
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هـاي مـذهبي را مطالعـه     گاهي اوقات مشغول مطالعه بود و بيشتر كتاب
  9.كرد مي

مثالً يك روز كه به باغ براي چيـدن  . كرد ايشان به فقرا خيلي كمك مي
گور رفته بود، وقتي سبد انگور را به منزل آورد، ديدم مقـدار كمـي انگـور    ان

در ميان راه بـه فرزنـدان   : داخل سبد مانده، هنگامي كه از او پرسيدم، گفت
  10».ام مستمندان داده

جهـت انجـام خـدمت سـربازي عـازم پادگـان آموزشـي         1347در سال 
  11.ماه خدمت ايشان طول كشيد 24آباد شد كه مدت  خرم

كه ثمره اين  12زاده ازدواج كرد سيد منصور بياتيان با خانم محترم فتحي
  13.باشد ازدواج دو دختر و دو پسر مي

منصـور از اخـالق و رفتـار خـوبي     «: گويـد  زاده، مـي  همسرش، محترم فتحي
  14.با ايمان و با تقوي بود و به امام و اهل بيت عالقه خاصي داشت. برخوردار بود

هـاي   ، اعالميه)ره(انقالب اسالمي به رهبري امام خمينيقبل از پيروزي 
دارغيـاث و ديگـر روسـتاهاي همجـوار پخـش       يرهبر انقالب را در روسـتا 

نمود و براي شركت  كرد و با ايراد سخنراني جنايات رژيم شاه را بيان مي مي
  15.آمد هاي عليه رژيم از روستا به شهر مي پيمايي در تظاهرات و راه

انقـالب بـراي نگهبـاني از شـهر بـا       يقبـل از پيـروز  «: يدگو مادرش مي
  16».داد آمد و تا صبح نگهباني مي دوستانش به شهر مي

اوج گرفـت، بـه حاميـان آن    ) ره(وقتي كه نهضت اسالمي حضرت امـام  
هـاي سياسـي عليـه رژيـم      نهضت پيوست و ضمن شركت در كليه فعاليـت 

  17.سازي مردم منطقه پرداخت منفور پهلوي به آگاه
در يكي از روزهاي آبان ماه سال «: گويد صمد قاسمي، دوست شهيد، مي

شـاهد بـودم كـه چنـد دسـتگاه ماشـين         پيمايي بود كه در حين راه 1357
ــاث   ــتاي دارغي ــرايتوســط ايشــان از روس ــايي  شــركت در راه ب  آوردهپيم

  18».بودند
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و تشـكيل   1357بعد از پيـروزي انقـالب اسـالمي در بهمـن مـاه سـال       
 يته انقالب اسالمي، سيد منصور همراه جمعي از مردم پاكـدل روسـتا  كمي

آمـد و بـا توجـه بـه      دارغياث براي نگهباني و حراست از انقالب به شهر مي
و پنج كيلومتري روستا از شـهر و كمبـود وسـيله نقليـه پـس از       فاصله سي

  19.گشت انجام نگهباني براي كارهاي كشاورزي به روستا باز مي
آبـاد   ايشان دامنه فعاليتش را ابتدا در منطقه بيجـار، ديوانـدره، حسـين   

آبـاد و قـروه شـروع كـرد و سـپس بـراي انجـام عمليـات          سنندج و سريش
پاكسازي به مناطق تخت سليمان، تكاب، بوكان، سردشت و سـقز عزيمـت   
نمود و به عنوان فرمانده عمليات در اين منـاطق در مقابـل ضـد انقـالب و     

  20.گرفتآفريد و خواب را از ديدگان دشمن ها  ي حماسهدشمن بعث

سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمي در شـهر بيجـار        1358در بهار سـال  
بـا  . در شرايط حساس منطقه بود ،گذاران آن تشكيل شد كه ايشان از بنيان

ايشان . عضويت در سپاه سرفصل پرباري در زندگي سيد منصور گشوده شد
گيـر بـراي    ات سپاه بيجار فعاليتي خالصـانه و پـي  در سمت فرماندهي عملي

  21.سركوبي ضد انقالب در منطقه را آغاز كرد

كرد و چون مـردم   ترين تحركات نظامي ضد انقالب را سركوب مي كوچك
اي نزديـك داشـتند،تمام اطالعـات و اخبـار      مسلمان منطقه با شـهيد رابطـه  

گيـري   ايشان با بهره. تندگذاش منطقه و حركات ضد انقالب را در اختيار او مي
لحاظ نظامي و سياسـي در   از بع اطالعاتي مردمي منطقه، ضد انقالب راااز من

سيدمنصور به همـراه جمعـي از    1358در سال . انزواي شديدي قرار داده بود
ايشـان  . شهر بوكان اعزام شد به برادران سپاه بيجار براي سركوب ضد انقالب

  22.د انقالبي را به ضعف و زبوني كشاندبا ياري خداوند متعال افراد ض

هـاي   در اكثـر پاكسـازي  «: گويـد  محمدرضا قاسمي، دوست شـهيد، مـي  
من شهامت و شجاعت ايشـان را آن  . بودم همراه كردستان با اين برادر عزيز

ايـن سـردار   . توانم بازگو كـنم  طور كه شايسته اين شهيد گرانقدر است نمي
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رفتـيم، قبـل از عمليـات سـخنراني      مـي رشيد اسالم زماني كه به عمليـات  
برادران عزيز، تا زماني كه ضد انقالب داخل روستا است، : فرمود مي. كرد مي

گنـاه كشـته    هـاي بـي   شما حق هيچ گونه تيراندازي نداريد، چون زن و بچه
  23».ها را بدهيم توانيم جواب آن شوند و ما در قيامت نمي مي

رو و نوراني بود؛ چهره زيبا و جذابي  شسيدمنصور بياتيان بيش از اندازه خو
خود را از چهره  نگاه نبودي حاضركردي  ميداشت؛ وقتي كه به صورت او نگاه 

خوش زبـاني او مشـهور   . شد اخم و افسردگي در چهره او ديده نمي .او برگيري
هنگامي كـه در جمـع مـردم يـا     . زد سادگي و قناعت در وجود او موج مي. بود

. نشسـت  ترين جاي مجلس مي در پايين ،شد خود حاضر مينيروهاي تحت امر 
اي براي ترقي مـادي و   هيچ گاه فرماندهي خود را وسيله .تواضع عجيبي داشت

به محرومان و تهيدسـتان عشـق    .قلب رئوفي داشت. داد قرار نمي ييغرور دنيا
  24.كردند نيروها و همرزمانش به وجود او افتخار مي. ورزيد مي

بيشتر اوقات فراغت و بيكـاري  «: گويد همرزمش، اسماعيل صادقپور، مي
بعضي اوقات براي دوسـتان رسـاله   . كرد خواند و عبادت مي خود را قرآن مي

  . داد را توضيح مي
نمـاز و قـرآن   «: گفت پيرو خط امام بودن، محور توصيه هايش بود و مي

ايشـان از جبهـه    هـدف . داد بخوانيد و اكثر اوقات جلسه قرآن تشـكيل مـي  
  25.بود) ره(رفتن پيروزي اسالم و انقالب و اجراي دستور امام

در روسـتاي  «: گويـد  اسماعيل صادقپور، همچنين در باره زيركي ايشان مي
دهند كه دشمن در يكي از روستاهاي اطـراف   آباد نزديك غروب خبر مي نجف

نند كه خبري بي رسند، مي هنگامي كه به روستاي مذكور مي. درگير شده است
خواهنـد وارد   مي. كنند كه درگيري تمام شده است مي فكر. از درگيري نيست

» .كنـيم  نه، از پشت روسـتا حملـه مـي   «: گويد روستا شوند كه سيدمنصور مي
بينند كه همه افراد دشمن آماده هستند و  زنند، مي زماني كه روستا را دور مي
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وردند و در يك درگيري خيلي اند كه با درايت سيد شكست خ اي چيده توطئه
  26.ها وارد شد سنگين، تلفات زيادي به آن

هميشـه خـودش را كـوچكتر از    «: گويـد  زاده، مي دوستش، عيسي رستم
روشي كـه ايشـان   . داد گاه به كسي دستور نمي هيچ. دانست همه برادران مي

اي بود كه شـخص خـودش    برد، در آن دستور نيز بود، اما به گونه به كار مي
مـا  . داد كرد و تمـام كارهـايش را درسـت انجـام مـي      احساس مسئوليت مي

و ايشـان هميشـه    داشـتيم سـال   20تـا   18حدود چند نفر بوديم كه بـين  
هـا خودتـان را نشـان     ها بهتر اسـت كمتـر در درگيـري    شما جوان: گفت مي

  27».بدهيد، شما جوان هستيد و آينده انقالب در دست شماست

روز ايشان را ديدم در حال پوشـيدن لبـاس و بسـتن    يك «: گويد و نيز مي
اي  چنـد دقيقـه   .من فكر كردم ايشان عازم ماموريت اسـت  .تجهيزات خود بود

بعدها ديدم كه  .اق خارج نشدتاما از ا ،ر بودم كه ايشان برودظمن منت .گذشت
حتي در حال خواب نيز آماده مبارزه با دشمن بود و ايـن   .ايشان خوابيده است

 ما البته جنگ ،جنگيديم زرگي براي ما بود كه در ركاب سيدمنصور ميدرس ب
  28».با جنگيدن او فرق داشت

در مـرداد مـاه سـال    «: گويـد  دوست و همكارش، محمدكاظم مراغه، مي
و دمكرات با مردم خصوصاً سـپاه در شـهر     در درگيري شديد كومله 1361

فراوانـي را متحمـل   هـاي   سيد بسـيار در تـالش بـود و زحمـت    . سقز بوديم
  29».كرد هاي شبانه شركت مي ها و كمين او هميشه در درگيري. شد مي

در سردشــت بــا شــناخت جغرافيــايي منطقــه و موقعيــت نظــامي آن و 
برخورد متين و اسالمي با مـردم شـهر و روسـتاهاي منطقـه سردشـت و از      

بعـد   .گير را شروع كرد طرف ديگر با انسجام نيروهاي نظامي، فعاليتي چشم
از چند ماه فعاليت در سپاه سردشت تالش دالورانه خود را در سپاه سرافراز 

  . سقز ادامه داد
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صبر و استقامت اين انسان وارسته و پيكار جوي مسلمان موجـب شـده   
اي دليـر و   بود كه برادران عملياتي سپاه سقز ايشـان را بـه عنـوان فرمانـده    

  30.مندپارسا، پيشتاز هجوم خود بر دشمن زبون بنا

 20/4/1358سيدمنصور بياتيان در زمان خدمت در سپاه سقز از تـاريخ  
 4/6/1363تــا  1/1/1359مســئول اطالعــات و از تــاريخ  29/12/1358تــا 

  31.فرمانده عمليات سپاه بود

طي يك درگيـري بـا نيروهـاي    4/6/1363سيد منصور بياتيان در تاريخ 
سينه مـورد اصـابت گلولـه    ضدانقالب در روستاي آيچي سقز از ناحيه چپ 

  32.قرار گرفت و به شهادت رسيد

مـادر، بـه تـو گفتـه     «: نامه خود نوشته است شهيد در قسمتي از وصيت
ام تا در صـحراي كـربالي ايـران در     بودم كه عاشق خدا هستم و اينك آمده

ام  آمده. كنار كاروان حسين زمان، خميني بت شكن، كارواني از خون بسازم
پـس  . بلم را تقديم به مواليم كنم و اما اگر پذيرفت كـاالي مـرا  تا كاالي ناقا

مـرا غسـل    ،ته شـدم شاگر ك. گويم كه راجع به خود من است چند جمله مي
را غسـل   ،)ع(حسـين  ،كسـي كـه معلمـش    ،چون ننگ است براي شـما  ،ندهيد
كفـن  را   )ع(چون حسـين  ،پس كفن نپوشانيد خودش را غسل بدهند، ،اند نداده

 از زيرا چه انصاف است كسي را كه رهبـرش را   ،بر مزارم گل نريزيد .نپوشانيدند
و بر مزارم گريـه نكنيـد و    بر مزارش گل بريزند ميان نيزه و خنجر بيرون آوردند

شما را بـه   ،گريه كنيد و اينك به مردم بگوييد كه اي ياران) ع(براي امام حسين
  33.يدامام خميني را تنها نگذار كهخدا سوگند 

قلب خود را پاك كنيد و همچنان محكم و اسـتوار بـر عقيـده و ايمـان     
ر حضرتش آماده و مهيـا سـازيد و دسـت از    وخود باشيد و زمان را براي ظه

  34».ياري امام امت برنداريد كه زمان، زمان امتحان و آزمايش است

پيكر مطهر شهيد سيدمنصـور بياتيـان را در گلـزار شـهداي شهرسـتان      
  35.ه خاك سپردندبيجار ب
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  ها نوشت پي
  1نامه، ص زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -1
  2سرگذشت پژوهي، ص -غياثيان، گلچين -2
  47نامه، ص زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -3
  4سرگذشت پژوهي، ص -غياثيان، گلچين -4
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  7سرگذشت پژوهي، ص -غياثيان، گلچين -8
  8همان، ص -9

  9همان، ص -10
  1نامه، ص زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -11
  15سرگذشت پژوهي، ص -زاده، محترم فتحي -12
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  3نامه، ص زندگي -ونده فرهنگي شاهدپر -15
  1سرگذشت پژوهي، ص -غياثيان، گلچين -16
  47نامه، ص زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -17
  29سرگذشت پژوهي، ص -قاسمي، صمد -18
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  2همان، ص -20
  3همان، ص -21
  6و 5همان، صص  -22
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  49و  48نامه، صص  زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -24
  30سرگذشت پژوهي، ص -صادقپور، اسماعيل -25
  32همان، ص -26
  4سرگذشت پژوهي، ص -زاده، عيسي رستم -27
  6همان، ص -28
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یدی ی  ع   غال
  

رحيمـه، در پـنجم شـهريور مـاه سـال       غالمعلي بيدي، فرزند سليمان و
  1.در شهرستان سبزوار به دنيا آمد 1327

  2.مند بود از همان كودكي به امور مذهبي عالقه
بــه مدرســه رفــت و پــس از گذرانــدن دوره ابتــدايي و  1342در ســال 

راهنمايي به خاطر محروميت و فقدان امكانات مـالي خـانواده درس را رهـا    
  .كرد

هـاي تراشـكاري بـه     ان رفت و در يكـي از كارگـاه  به تهر 1350در سال 
پس از مدتي به يك كارگاه خياطي رفـت و در آنجـا   . شاگردي مشغول شد

در اين زمان او با انقالب همراه شد و به جمـع عاشـقان   . مشغول به كار شد
غالمعلي با وجود فشار كار و رنج ناشي از محروميت در بيشتر . امام پيوست

به طوري كه در يكـي  . كرد هاي عليه رژيم شركت مي ييپيما تظاهرات و راه
رو شد، از ناحيـه پـا تيـر     ها كه با مقابله نيروهاي رژيم شاه روبه پيمايي از راه

جا  در آن. اهللا قدوسي انتقال دادند خورد و او را مخفيانه به منزل شهيد آيت
هنگـام ورود  . تحت عمل جراحي قرار گرفت و در پـايش پالتـين گذاشـتند   

امام در فرودگاه مهرآباد حاضر شد، و به خاطر خستگي زياد و خوابيـدن در  
  3.سطح خيابان پاي زخمي او عفونت كرد و براي بار دوم بستري شد

گـزاري امـام    گشت، توفيق خدمت بعد از آن كه امام خميني به ايران باز
  . ماه محافظ امام شد 6يافت و حدود  را 
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همراه  1360و سپاه گرديد، و در سال در پي تاسيس سپاه پاسداران عض
در دي  4.به كردستان مهاجرت كرد )بعداً به شهادت رسيد( با ناصر كاظمي

وف معاونت بسـيج كردسـتان و   نمسئول مديريت اقشار و ص 1360ماه سال 
و حدود  5فرمانده گردان تيپ يكم بوكان شد 1361در ارديبهشت ماه سال 

  6.ماند دو سال و سه ماه در اين سمت باقي
فرمانـده گـردان سـروآباد، از     19/2/1364لغايـت   24/5/1363از تاريخ 

معاون دفتر قضايي سـپاه كردسـتان و    12/12/1364تا  11/9/1364تاريخ 
  7.سپس مسئول مديريت تغذيه معاونت لجستيك سپاه كردستان گرديد

او پس از اعزام به كردستان با دختري از شهرستان سنندج ازدواج كـرد  
هـاي سـميه و    به نـام  8)يك دختر و يك پسر(مره اين ازدواج دو فرزند كه ث
  9.باشد مي ياسر

. بسيار دوست داشـتني و محبـوب بـود   . او چهره نوراني و زيبايي داشت
معنويـت خاصـي   . داشتندهمه كساني كه با او برخورد داشتند، او را دوست 

زنـدگي او قـرار    هاي اساسي دعا و نيايش جزو برنامه. در وجود او حاكم بود
خوانـد، نمازهـاي سرشـار از خلـوص      ها نماز شب مي بسياري از شب. داشت

ارادت عجيبـي بـه حضـرت امـام     . انگيخـت  نيت او تعجب همگان را بر مـي 
عاشـورا در مرقـد مطهـر      هر سال هيئتـي را بـه نـام هيئـت    . حسين داشت

داد و از طريــق آن هيئــت بــه  تشــكيل مــي) ع(حضــرت شــاه عبــدالعظيم
. بـرد  از كمك كردن به محرومان لذت مي. پرداخت واري و عزاداري ميسوگ

در . شـجاع و نتـرس بـود   . در همه كارها رضـايت خـدا را مـد نظـر داشـت     
  10.كرد ها شركت مي ترين درگيري سخت

خوانـد و   بيند و نماز و قرآن مي قبل از شهادت خواب شهادت خود را مي
رود و از او  نـزد مـادرش مـي   پس از غسل شهادت و قبل از رفتن به جبهـه  

  11.كند گيرد و خداحافظي مي حالليت مي
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ــات والفجــر ــاريخ  9در عملي ــاتي  13/12/1364و در ت ــه عملي در منطق
پنجوين عراق، مورد اصابت تير نيروهاي رژيم بعث قرار گرفت و به شـهادت  

  12.رسيد
همسر عزيـزم، فرزنـدم سـميه را    «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت

تربيت كـن و عفـاف و پاكـدامني را بـه او     ) س(و فاطمه) س(ند زينبهمان
بياموز، به فرزندم ياسر بگوييد، همواره راه مستقيم و راه خدا را پيش بگيرد 

  13».و هدفش فقط جلب رضاي خداوند باشد
پيكر مطهر شهيد پس از تشـييع در گلـزار شـهداي سـبزوار بـه خـاك       

  14.سپرده شد
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  ها نوشت پي
  كپي شناسنامه -كارگزيني شاهد پرونده -1
  طرح احيا -پرونده فرهنگي شاهد -2
  6ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -3
   59ص همان، -4
  برگه تاييد مسئوليت -پرونده كارگزيني شاهد -5
  60ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -6
  برگه مسئوليت -پرونده كارگزيني شاهد -7
  60ص  نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -8
  خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -9

  61ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -10
  خاطرات -پرونده فرهنگي شاهد -11
  60ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -12
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یان ا   مدرضا 
  

در  1 1339محمدرضا ترابيان، فرزند محمد ابراهيم و صـديقه، در سـال   
  2.شهرستان بيجار از استان كردستان به دنيا آمد

و توانايي خاصي مادرش قبل از تولد او و هنگام بارداري در خود آرامش 
  3.گرفت بيشتر اوقات روزه مي و درك احساس مي

 از همان كودكي در عين اينكه آرام بود، شجاعت و دليري خاصي داشت
  4.گذاشت به نظر بزرگترها احترام ميدر هر كاري  و

جوشيد و از كار و تالش  و جوش بود، با همه مي در دوره كودكي پرجنب
  5.شد خسته نمي

در هنگام . ا در مدرسه رضاشاه در شهرستان بيجار گذرانددوره ابتدايي ر
آمـد، ابتـدا  نمـازش را     تحصيل دوره ابتدايي، وقتي از مدرسه به خانـه مـي  

  6.پرداخت خواند، بعد به تكاليف و ديگر كارها مي مي
  7.دوره راهنمايي را در مدرسه فاضل، شهرستان بيجار گذراند
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كنار درس و تحصـيل سـاعتي از   در . او در تنظيم وقت خيلي دقيق بود
گذراند و در كارها به  وقتش را به مطالعه كتب غير درسي و قرائت قرآن مي

  8.كرد پدر و مادرش كمك مي
كرد و استعداد خاصـي   در كنار درس و انجام تكاليف مدرسه كار هم مي

 كشي و سيم برق ،هاي جوشكاري در يادگيري داشت، به طوري كه در رشته
به هر رشته و هنري . دانست يدا كرده بود و كار را عيب نميمهارت خاصي پ

  9.كرد آن را ياد بگيريد كرد سعي مي كه عالقه پيدا مي
هـاي مـذهبي و سياسـي عالقـه داشـت و بـا همكـاري         به مطالعه كتاب

  .برادرانش يك كتابخانه بزرگ درست كرده بودند
اگـر مشـكلي   داد و  به صله رحم و روابط با همه خويشاوندن اهميت مـي 

براي همه احترام قايل بود و . كرد در حد توان كمك كند داشتند، سعي مي
  10.كرد آميز برقرار مي اي دوستانه و محبت رابطهبا همه 

از ديگر خصوصيات او محبت، خونگرمي، پشتكار در كارها و صبور بودن 
  11.توان ذكر كرد را مي

خيرخـواه بـود و بـه همـه     از آنجا كه او انسان دلسوز و مهربان و بسـيار  
داشت، اهل علم و عبادت او را دوسـت داشـتند و    عطوفت و مهرباني روا مي
  12.كردند به او دلبستگي پيدا مي

با توجه به اينكه از يك خانواده مذهبي بـود، عالقـه زيـادي بـه مسـايل      
  13.معنوي داشت و حضوري فعال در مساجد و شركت در دعاها داشت

  14.مند بود خدا عالقهبه افراد مومن و با 
شـد، بـا    كرد و اگر كسـي مرتكـب آن مـي    از غيبت كردن خودداري مي

  15.آمد تفاوت نيز بدش مي از افراد بي. كرد ناراحتي آن جا را ترك مي
سـعي  . كـرد  در برابر مشكالت صبور بود و مشكالت خـود را بـازگو نمـي   

ن تـا حـد   نمود خودش مشكالتش را حل كند و در مورد مشكالت ديگرا مي
  16.كرد رفع مشكل كند توان سعي مي
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هـر چيـز را بعـد از تفكـر و تحقيـق قبـول       . او طرز تفكر خاصي داشـت 
  17.نمود كرد و عقايدش را با آگاهي و بينش انتخاب مي مي

دوره دبيرستانش مصادف اوايل انقالب بود كه از همان زمان در خـدمت  
  18.انقالب قرار گرفت

ته خـدمات اداري و بازرگـاني از دبيرسـتان    مدرك ديپلم خود را در رش
  19.شهرستان بيجار اخذ نمود )فعلي( الدين اسدآبادي سيد جمال

هـاي امـام را    جست و اعالميـه  هاي انقالب شركت مي پيمايي در تمام راه
در آخرين روزهاي حكومت پهلوي طناب به گـردن يكـي از   . كرد پخش مي
 اكبـر و بـا كمـك مـردم آن را     هاي شاه انداخت و با فريادهـاي اهللا  مجسمه

  20.پايين كشيد
روزي در خـدمت انقـالب    و شبانه بود جوانان در امور انقالب او راهنماي

امكانات صوتي و تصـويري فـراهم   . كردند با دوستانش اعالميه چاپ مي. بود
كردند كه بـراي   ريزي مي برنامه. نامه داشتند نمودند و چاپ و توزيع شب مي
تفاوت را جذب انقالب كنند  چه شعاري بدهند، چگونه افراد بيها  پيمايي راه

  21.نمودند و احتمال برخورد با ساواك را بررسي مي
منـد   بيشتر با كساني ارتباط داشت كه در خط امام بودند و به آنها عالقه

  22.بود
داشـت و بـه او عشـق     )ره(محمد رضا عالقـه زيـادي بـه امـام خمينـي     

  23.ورزيد مي
سپاه از دوران دبيرستان به عنوان پاسـدار ذخيـره شـروع و    فعاليتش در 

  24.بعد ازگرفتن ديپلم وارد سپاه شد
ابتــدا بــه عنــوان جانشــين فرمانــده گــردان و بعــد از مــدتي در تــاريخ  

  25.به عنوان فرمانده گردان جنداهللا تيپ سقز انتخاب شد 4/12/1362
هـاي   از ارزشبه سپاه و پاسـدار بـودن عالقـه داشـت و آن را پاسـداري      

  26.كرد دانست و به لباس پاسداري افتخار مي اسالم مي
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اين جنگ به ما تحميل شده و تا خدا قـدرت  «: گفت در مورد جنگ مي
  27».و توانايي به ما داده، اگر مسلمان و پيرو خط امام باشيم، بايد بجنگيم

ها و مسـايل روز   در اين زمان مطالعاتش در مورد بررسي مكاتب گروهك
  28.ري و شهيد بهشتي بودهمط هاي استاد هاي سپاه و  كتاب مطالعه جزوهو 

محمدرضا وقتي متوجه شد ضد انقالب در كردستان دسـت بـه توطئـه    
خواهد زد، خود را براي مبارزه با آنها آماده كرد و در جـواب خـواهرش كـه    

امام فرموده است «: گفته بود» روي؟ چرا به جبهه جنوب نمي«: پرسيده بود
  29».دهم ه منافقين از كفار بدترند و من جنگ با منافقين را ترجيح ميك

وقتي در بيجـار امنيـت برقـرار    . كرد ابتدا در شهرستان بيجار فعاليت مي
او مشـتاق  . ها قرار گرفـت  ها و گروهك شد، به سقز رفت و در قلب درگيري

 هـاي مختلفـي   ي نداشت و مسئوليت شهادت بود و از خطر هيچگونه واهمه
  30.آمد ها بيرون مي گرفت و همواره سربلند و موفق از عمليات به عهده مي

او نفوذ كالم خاصي در بين نيروها داشت و در هر عمليـاتي كـه حضـور    
  31.شد يافت باعث تقويت روحيه نيروها مي مي

خانه  زماني در منطقه جنگي در كردستان، براي صرف چاي در يك قهوه
هـا چنـد تـا عكـس بـه او نشـان        نفر از گروهككند، يك  بين راه توقف مي

شناسي و او عكس خودش و عكـس شـهيد    ها را مي پرسد اين دهد و مي مي
بينـد و   و شهيد جمال صالحي را در دستان آن فرد مـي  بياتيانسيد منصور 
هـا را   ايـن عكـس  . نـه «: گويـد  كنـد و مـي   الكرسي را زمزمه مي با خود آيت

  32.شود آن فرد موفق به شناختن او نميو به كمك خداوند » .شناسم نمي
او در مدت حضور در سپاه و جبهه هرگز كسي او را نديد كه لباس سپاه 

، فقط در هنگام عروجش ه هميشه لباسش همرنگ بسيجيان بودبپوشد، بلك
  33.به ديدار حق برود لباس فرم سپاه را پوشيده بود خواست مي و زماني كه
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وضع قدرت قرار نداد و هميشـه تواضـع و   هيچ گاه مسئوليتش او را در م
تـرين   ترين و متواضـع  او يكي از مخلص. داد فروتني خاصي از خود نشان مي

  34.افراد سپاه بود
يكي از كارهايي كه به رزمندگان پيشنهاد . در تمامي كارها پيشقدم بود

افراد را سـازماندهي  اين بود كه شد،  كرد و خود در انجام آن پيشقدم مي مي
كرد تا به خانواده شهدا سر بزنند، و به سركشي از خانواده شهدا اهميـت   مي
  35.داد مي

كـرد،   ها بود و در اين مورد پيشنهاد مي او همواره به فكر نابودي گروهك
تر  سپاه با ارتش بيشتر همكاري كند و از آنها اسلحه سنگين بگيرد تا راحت

  36.ها سركوب شوند گروهك
و آرزوي تحكـيم و   37هـاي ضـد انقـالب    ه گروهـك او آرزوي نابودي هم

  38.حفظ انقالب را داشت و بزرگترين آرزويش شهادت بود
كرد و همواره اين شعر را در اين مـورد   در مورد حجاب بسيار توصيه مي

  : خواند مي
  اي زن به تو از فاطمه اين گونه خطاب است 

  .ترين زينت زن حفظ حجاب است ارزنده
در همه حال حجاب خود را حفظ كنيد تا «: كرد يبه خواهرش توصيه م

  39».دستاوردهاي اين انقالب به جهانيان ثابت شود
هايش اهميت نماز، به موقع خواندن آن، حفظ راه شهدا و  از ديگر توصيه

گرفتند و آنها  ها قرار مي آن زمان برادران سپاهي مورد انواع تهمت. امام بود
هـا   بـه ايـن حـرف   «: كـرد  ند و او توصيه ميخواند مانده مي را مرتجع و عقب

  40».اهميت ندهيد و نماز و دعا را فراموش نكنيد
از سـنندج در حـال   «: كنـد  علي عسگر عظيميان، همـرزمش، نقـل مـي   

در دوراهي بيجار محمدرضا را ديدم كه با لبـاس فـرم و يـك    . برگشت بودم
در ايـن  : ماو را سوار كـردم و پرسـيد  . منتظر ماشين است 22اسلحه كاليبر



  )استان كردستان جلد اول(هاي تاريخ  فرهنگنامه جاودانه    40

. اسـلحه دارم : كني؟ او گفـت  منطقه و با لباس فرم بدون اسلحه چه كار مي
مـن خـواب   : او گفـت . اين اسلحه كوچـك خيابـاني كـاربردي نـدارد    : گفتم
شوم، من روي يك قله مورد اصابت گلولـه   ها شهيد نمي ام كه در جاده ديده
  41».گيرم و همين طور هم شد يا دوشيكا قرار مي 50كاليبر

هاي سـپاه   با توجه به وضعيت كوهستاني منطقه كردستان، اكثر عمليات
دهند كه يكـي از   به او خبر مي 13/1/1363در مورخه . شد در روز انجام مي

در حالي كه شـب  . هاي ژاندارمري موردحمله ضد انقالب قرار گرفته پاسگاه
او را  گيرد به كمك آنها بشتابد كه برادران ديگـر  بود، محمدرضا تصميم مي

پـر را    بايد امنيت اين خفاشـان شـب  «: كنند، اما او گويد از اين كار منع مي
در شب شكست و براي اولين بار بود كه در شـب، بـا تعـدادي از نيروهـاي     

شـكند و از سـقوط آن پاسـگاه     گردان حركت نمود و حلقه محاصـره را مـي  
  42.كند جلوگيري مي

ارتفاع به نوك قلـه رسـيد و در   در اين عمليات او اولين نفري بودكه در 
  43.رسيد آنجا مورد هدف قرار گرفت و به شهادت 

بـر   45 14/1/1363در تـاريخ   44حضور در جبهه كردستان، مدتهاپس از 
  46.اثر اصابت گلوله در منطقه سقز به شهادت رسيد

بـرادران، امـام را تنهـا نگذاريـد،     «: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
از امـت شـهادت طلـب ايـران     . در دعاهايتان فرامـوش نكنيـد  هرگز امام را 

افـرادي كـه بـا جمهـوري     . ها را همچنان پر نگه داريـد  خواهم كه جبهه مي
اند،  اسالمي سرناسازگاري دارند، خون هزاران شهيد و معلول را پايمال كرده

هـدفم از سـپاهي   . ام حضـور داشـته باشـند    اين افراد نبايد در تشييع جنازه
  47».نبرد با منافقان، خدمت در راه خدا و شهادت بوده استشدن و 

پيكر مطهر شهيد محمدرضا ترابيان پـس از تشـييع در گلـزار شـهداي     
  48.بيجار استان كردستان به خاك سپرده شد
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ی و   ید 
  

در ششـم ارديبهشـت مـاه سـال      ،فرزند محمـد و نـازاره   ،سعيد توفيقي
از توابع شهرستان سـنندج بـه دنيـا    ) رود هگاو(تان فدر روستاي اشك 1327

  1.آمد
  2.در دوران كودكي پدر خود را از دست داد

مجمـوع خوانـدن و نوشـتن را فـرا     خانه ده رفت تا قـرآن و در   به مكتب
 ،از همـان دوران  .با فوت مادر زندگي برايش رنگ ديگري پيـدا كـرد  . گيرد

توانست تحمل كند و در مقابل  فشار ظلم و ستم اربابان و مالكين ده را نمي
هـا مخفيانـه در اطـراف     گـاهي مـاه   .كـرد  ايستاد و مردم را آگاه مي آنها مي

  3.كرد منطقه زندگي مي
امـا   ،بعداز خدمت سربازي در ژاندارمري استخدام شـد  ،ان جوانيدر دور

كه ناشـي   -پس از مدتي با مشاهده فساد موجود در ميان فرماندهان نظامي
و نيز بر اثر فشار رواني رژيـم بـه مـردم     -از فساد كل سيستم حكومتي بود

  4.با يكي از فرماندهان درگيري و مشاجره پيدا كرد ،ستمديده
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هـا و   با مشـاهده دزدي «: نوشته استدر خاطراتش چنين  سعيد توفيقي
و هميشه در بازداشت بـودم تـا    مجنايات در ژاندارمري مبارزه را شروع كرد

اينكه در عراق كودتا شد و عبدالكريم قاسم حكومت را بـه دسـت گرفـت و    
بـه عـراق    -كه آرزوي انقالب و سرنگوني طـاغوت را در ايـران داشـتم    -من

تحويـل رژيـم    از سـوي رژيـم عـراق   د از مدت چنـد مـاه   بع .پناهنده شدم
المالقـات   مـاه ممنـوع   14هاي زيـاد و   طاغوتي ايران شدم و پس از شكنجه

سال زندان محكوم و محروم از كليه حقوق اجتماعي براي  3شدن به مدت 
ها و زوار به بغداد بـراي زيـارت    دن دستهبه برپس از آزادي مدتي . ابد شدم

چنـد   شدم كـه اين فاصله بارها از طرف ساواك دستگير مشغول شدم و در 
كـردم و عليـه رژيـم     از هر فرصتي اسـتفاده مـي   .ماه در زندان ساواك بودم
) ره(نمودم تا اينكه حركت انقالب به رهبري امام  عمل و مردم را روشن مي

دكـان پوشـاك    ،از همان روز اولي كه امام در نجف اشرف بودند. شروع شد
ه رفــتن قــرار يو حســين پيمــايي راهو در جريــان  مفــروخت فروشــي خــود را

  5».گرفتم
او از اولين كساني بودكه در منطقـه كردسـتان    ،با شروع انقالب اسالمي

  .مردم عليه رژيم پهلوي به مبارزه پرداخت رساير اقشاهمپاي 
كـه توطئـه امپرياليسـم جهـت      1358در سـال   ،بعد از پيروزي انقـالب 

به فكر شكست انقالب و اقدام بـه تشـكيل   ضعيف نشان دادن مواضع دولت 
ايشان از اولين كساني بود كه در كردستان نسـبت بـه    -6ها نمودند گروهك

و از درآمد شخصي خود بـه همـراه چنـدين     كردها اعتراض  مواضع گروهك
مدتي نيز در منـاطق اطـراف   نفر ديگر اسلحه تهيه نمود و در داخل شهر و 

  7.سنندج از جمله باختران به مبارزه و فعاليت پرداخت
هـا و عـدم همكـاري     از جمله افرادي بود كه به دليل مخالفت با گروهك

بـا تشـكيل سـازمان پيشـمرگان كـرد       .با آنها سعي در ترور ايشان داشـتند 
عـات  سپس به عنوان مسـئول اطال  8.مسلمان حاج سعيد عضو فعال آن بود
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هاي ضد انقالب داخلي انجـام داد و   انتخاب شد و تالش زيادي عليه فعاليت
و  كـرد  ها در داخل شهر را نابود ها خانه تيمي و مراكز جاسوسي گروهك ده

  .افراد زيادي را به عنوان جاسوس شناسايي و دستگير نمود
د و اش را منفجر نمودن خانه به طوري كهاو را بارها تهديد به ترور كردند 

  9.به ايشان زدندخسارات فراواني 
به مسئوليت بسيج بازار  1361و در سال  10دگرديسپاه  عضو حاج سعيد

مبارزه بـا نفـوذ    كردن بازار با موازين اسالمي و براي هماهنگ و انتخاب شد
  .به فعاليت پرداخت جا ضد انقالب در آن
در سـال   11وستاهاي اطراف شهر،در ر  فعاليت ضد انقالب با شدت يافتن

به همراه ساير برادران سپاهي به پاكسازي روستاها و مناطق مختلف  1363
 آن از جملـه . پرداخـت   سنندج و كرمانشاه از وجود ضد انقـالب 12،كردستان

شـميز را   هـه  و گلين، رمشت ،، قصريانوشكه دلتوان به نران،  روستاها مي
  .سال براي نابودي آنها تالش كرد 4مدت  كه 13نام برد

گـاه مسـايل رفـاهي مـردم      هاي نظامي و سپاهي هيچ او عالوه بر فعاليت
روستاها را فراموش نكرد و در ايجاد امكانـات رفـاهي، آموزشـي، بهداشـتي     

جهاد سازندگي  ساختن جاده، حمام، مدرسه، درمانگاه ومثل كشيدن برق، 
  14.تالش زيادي كرد
يات اخالقـي  سعيد داراي خصوصـ «: گويد مي ، همرزمش،آقاي بدخشان

حتـي اگـر يكـي از     .برابر همگانمثالً نرمش وي در  ،بود اي زياد و برجسته
با نرمش عجيبي و با لطافـت و   ،آمد ها به اسارت ايشان در مي اعضا گروهك

  15.كرد كرد كه گرايش زيادي به ايشان پيدا مي مهرباني با او رفتار مي
درحـين عمليـات    .شـناس بـود   هاي عبادي كوشا و وقت در مورد فعاليت

در منـاطقي   .شـد  تـاب مـي   قرار و بي فكر و ذكرش خدا بود و هنگام نماز بي
سـعيد   -كه اشرار مسـلح حضـور گسـترده داشـتند     -چون هزار قله و دزلي

عالقه زيادي به قرائـت قـرآن و    .ايستاد در برابر آنها مي انهباكانه و شجاع بي



    45سعيد توفيقي  

همچنـين بـه    .داد ش مـي او به برادران رزمي قرآن آمـوز  .تدريس آن داشت
  16».پرداخت به بيان احكام ميو آموزش  راروستاييان قرآن 

  17.ايشان يك بار به زيارت خانه خدا مشرف شدند
  18.كشيد به طراحي عالقه داشت و تابلوهاي زيبايي مي

وي ابتدا مسئوليت گروهان شهداي نران را به عهده داشت و سـپس بـه   
  19.انتخاب شد )ص(اهللا فرماندهي گردان ضربت محمد رسول

ها در  شب .كرد ميتالش   با تمام توان در جهت نابودي ضد انقالب سعيد
هـا   گروهك ا،و نقاط ديگر به درگيري و مبارزه ب بكر، هزار قله ارتفاعات قاضي

مشغول بود و روزها با مراجعه به ادارات مختلف و نهادها به حـل مشـكالت   
  .پرداخت روستاييان و محرومين مي

هرگـز كسـي   . در فرمانداري سنندج مامور به خدمت شد 1368در سال 
بعـد   .اتاق كار او را خالي از جمعيت نديد كه حاجي بدون كار نشسته باشد

نخـورده   ناهـار گشت و اكثـر اوقـات    به خانه برمي 4يا  5/3از ظهرها ساعت 
يشه هم .برد ها نيز تا ديروقت در فرمانداري به سر مي گاهي اوقات شب. بود
  ».هاي اداري بايد بر اساس وجدان كار كرد نه بر اساس ساعت« :گفت مي

محـرومين را بـه    و بازاريـان  ،توانسـت مشـكالت مـردم    تا آنجا كـه مـي  
دفتر كار او شده بـود   .كرد مسئوالن يادآوري و در جهت رفع آنها تالش مي

بازاري، راننده تاكسي، بقـال و   ،مرجع رسيدگي به شكايات كشاورز، محروم
  20.ه آنان كه دردي داشتند براي گفتنخالص

هـا آبـادي را    در آبادي توريـور، گروهـك  «: گويد بدخشان ميخالد آقاي 
شـدند و از   اشغال كرده و مانع از خروج محصوالت روستاييان بـه شـهر مـي   

ار آنجايي كه اكثر روستاييان از طريق فروش محصوالت كشاورزي خود امـر 
 ،ايشان با توجه به اين وضع .كردند فشار زيادي را تحمل مي داشتند،معاش 

پيشمرگ و همرزم را جمع كرد و با يك يورش غافلگيرانـه روسـتا    نيروهاي
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را از چنــگ اشــرار مســلح درآورد و آبــادي را از وجــود ضــد انقــالب پــاك 
  21».نمود

هــا و  رغــم تمــام جوســازي علــي -ناپــذير اي خســتگي ايشــان بــا روحيــه
در  -هايي كه تحمل وجود او را نداشتند هاي ضد انقالب و آدم پراكني شايعه

ادامـه   -كه همان خدمت بـه مـردم و انقـالب بـود     -خط امام به راه خويش
در حالي كه پياده عازم منـزل   -7/7/1369شنبه  سرانجام در روز سه 22.داد
  23.او را ترور نمودند و به شهادت رسيد -بود

: نوشـته اسـت  نامـه خـود    يد توفيقي در قسمتي از وصيتشهيدحاج سع
آمريكايي در كردستان به حـدي زيـاد شـده     هاي چپِ چون فشار گروهك«

كنند و جوانان پـاك مسـلمان را    كه علناً به اماكن مقدس اسالمي حمله مي
وظيفـه   .ديگر زندگي حرام شده ،كشند در صحن مقدس مسجد با گلوله مي

و مذهب خـودش  اي خدا و براي قرآن و براي دين هر فرد مسلماني است بر
وار وظيفـه خـود را در راه خـدا     روم تـا بـالل   من هم مي .به جنگ كفر برود
  .انجام داده باشم
منـدي   پـاك و بـا شـرافت    ،خواهـانم در زنـدگي   ،فرزندانماز به هر حال 

ر خود يـك مسـلمان متعهـد باشـيد و فـرايض      مزندگي نماييد و در تمام ع
 و چون تنها مكتب اسـالم  ،هبي خود را تمام و كمال انجام دهيدديني و مذ

  ».رساند والغير قرآن است كه آدميت را به اوج كمال مي
  24.از ايشان دو فرزند به يادگار مانده است

به  سنندج بهشت محمديگلزار شهداي  را در سعيد توفيقي پيكر مطهر
  25.خاك سپردند
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ی   مد 
  

در  1333محمد جعفري، فرزند عبدالحميد، در دهم شهريور مـاه سـال   
  1.شهرستان دهگالن استان كردستان به دنيا آمد

محمـد در يـك   . كارگر بـود و از لحـاظ مـالي در مضـيقه بودنـد     پدرش 
  2.سالگي پدرش را از دست داد

. پدري را حس كند شد كه رنج بي دريغ مادرش، مانع از آن مي تالش بي
  .او هم مادر بود و هم پدر تا محمد درد يتيمي را كمتر حس كند
  3.دوره ابتدايي را در يكي از مدارس دهگالن با موفقيت گذراند

از همان كودكي عالقه وافـري بـه درس خوانـدن، نمـاز، روزه و و ديگـر      
  4.آورد عبادات داشت و همواره واجبات را به جا مي

مشكالت مالي و فقر فرهنگي حكومت، باعث شد ترك تحصـيل كنـد و   
  .هاي خانواده مشغول به كار شد در كنار مادرش در تأمين هزينه

ــوق  ــردي ف ــي   او ف ــاده و ب ــاده س ــ الع ــجاعت و از  ادع ــين ش ا و همچن
  6.خودگذشتگي او قابل تحسين بود

جـو نبـود و صـبر و     اش ايـن بـود كـه كينـه     از ديگر خصوصيات اخالقي
  7.شكيبايي عجيبي داشت
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اي در دهگالن اجاره كـرده بـود و از ايـن     براي كمك به خانواده، گرمابه
  8.كرد طريق امرار معاش مي

در ارتـش شاهنشـاهي شـروع    خدمت سربازي را  16/7/1351در تاريخ 
موفـق بـه دريافـت كـارت      16/7/1354كرد كه پس از سه سال، در تـاريخ  

  9.پايان خدمت شد
به دليل درگيري با تيمسار . او همراه با رنج و شكنجه بود  دوران سربازي

  . پادگان به مدت شش ماه در زندان ساواك اروميه بود
كارگري در تهران، شـاگرد  بعد از اتمام سربازي به كارهاي مختلفي مثل 
  10.اتوبوس بين شهري و كار با كاميون مشغول شد

زماني كه عكـس رضـا    -كه تحت تاثير افكار محمد قرار داشت -برادرش
، او را بـه همـراه   كـرد آن را زيرپـا لگـد كـوب     و  كندشاه را از ديوار مدرسه 

  11.بروندمحمد جهت بازجويي به پاسگاه 
اني به كرمانشاه رفت كـه  خآقاي محمد خالدبه همراه  1356اواخر سال 

از ديدن ايـن  . شاهد تظاهرات خياباني مردم و شعار دادن آنها عليه شاه بود
در جـواب  . كـرد و همه شعارهاي مردم را يادداشت  شدتظاهرات خوشحال 

گفتـه  » كنـي؟  چرا اين شعارها را يادداشـت مـي  «: دوستش كه پرسيده بود
پـس از بازگشـت بـه    » .خـورد  وزي بـدرد مـي  اين مطالب و شـعارها ر «: بود

بـه  . نمـود  صورت مخفيانه، شبانه شعارها را تكثير و در محالت پخـش مـي  
آيـد و داد   گفت كه شخص بزرگي به نام امام خميني به ايران مـي  مردم مي

بايد همه با هم متحد شويم و به حكومت شـاه پايـان   . گيرد محرومان را مي
ي به خـاطر رضـاي خـدا و اسـالم و قـرآن      هاي مردم اگر اين حركت. دهيم

  12».اي به آن وارد كند تواند خدشه باشد، هيچ نيرويي نمي
از جملـه كارهـاي او در زمـان انقـالب،      13.او عاشق امـام و انقـالب بـود   

كه  -ريزي خلع سالح ژاندارمري منطقه بود كه با كمك جوانان انقالبي طرح
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و دليـري موفـق بـه ايـن كـار      و بـا شـجاعت    -برادرش هم در بين آنها بود
  14.شدند مي

اول «: محمد خود در مـورد فعـاليتش در روزهـاي انقـالب گفتـه اسـت      
عده كمي وفادار به انقالب در دهگالن وجود  -كه امام به ايران آمد -انقالب

هاي استاد بزرگوار دكتر شـريعتي،   ما بيشتر كتاب. داشت و امكان قيام نبود
تـا ايـن   . كرديم اني و امام خميني را مطالعه مياهللا طالق دكتر مصدق و آيت

كه انقالب پيروز شد و حكومت نظامي نتوانست جلوي فعاليت آشكار مـا را  
اي به نام كميته انقالب اسالمي تشكيل داديـم و بـا تعـدادي     كميته. بگيرد
بـه نگهبـاني از منطقـه و     -كه از ژاندارمري به دسـت آورده بـوديم   -اسلحه

كـه هـدفش وابسـتگي بـه      -، اما آمدن هيئـت حسـن نيـت   ها پرداختيم راه
هاي بزرگي در كردستان شد و مـا   باعث ايجاد فاجعه -كشورهاي بيگانه بود

  15».مجبور به مهاجرت شديم، چون ديگر امنيتي وجود نداشت
خواران استعمار وارد جنوب اسـتان مـرزي از    از آنجا كه منافقان و جيره

پرداختند، محمـد بـا    قتل و غارت مردم ميجمله كردستان شده بودند و به 
هدف مبارزه با اين عوامل ضد انقالب و سرنگوني كامل آنهـا، بـا توكـل بـه     
خداي قادر، عضو سازمان پيشـمرگان كـرد شـاخه دهگـالن شـد و پـس از       
مدتي به دليـل شايسـتگي و لياقـت چشـمگير بـه فرمانـدهي آن سـازمان        

ورزيد و هر گونه آزار  شي دريغ نمياو در اين راه از هيچ تال. منصوب گرديد
از جمله اقدامات ضـد انقـالب   . شد مانع فعاليت او نمي هاو اذيت از جانب آن

آنهـا   اش به طرق مختلف بود كه مورد تهمت قرار دادن  ت خانوادهآزار و اذي
  16.اش را به قروه انتقال دهد آن ديد كه خانواده سرانجام صالح را در . بود

حـزب   -1: نقالب اسالمي در كامياران پنج حـزب بودنـد  احزاب مخالف ا
حـزب   -5حـزب كوملـه    -4مجاهدين خلـق   -3فداييان خلق  -2رزگاري 
. كـرد  سپاه و پيشمرگان كرد بايد با اين پـنج حـزب مبـارزه مـي    . دموكرات

نفـر از   30هاي جنگـي آشـنا بـود، بـا      محمد از آنجا كه به فنون و تاكتيك
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 بروجـردي و محمـد فـدايي    محمدن آنها سردار كه در ميا -پيشمرگان كرد
و با همكاري سپاه پاسـداران، شـهر    -بودند )هر دو بعداً به شهادت رسيدند(

  17.كردندنگ احزاب مخالف آزاد چاز  را كامياران
كـه سـپاه    -همچنين در اقدامي ديگر با همكاري سپاه و پيشمرگان كرد

و آنجا نيـز پاكسـازي    كردبه دهگالن حمله  -روه هم بودندقهمدان و سپاه 
  .به خانه و زندگي خود برگشتند ،و مردم مهاجرت كرده شد

نيازمنـد  او همواره مشغول خدمت بود و نصف حقوق خـود را بـه مـردم    
  .داد مي -كه فقير بودند -آباد روستاي بلبان

  زاره،گـ آبـاد، گز  با اقدامات شجاعانه او و پيشمرگان كـرد، منـاطق بلبـان   
در . سـنندج پاكسـازي شـد    -ا مرز سقز و جاده كرمانشـاه نارنج و موچش ت

ها جاده را بسته بودند كه با اقدام او و همرزمانش  آباد دمكرات گردنه صلوات
هـا مـورد    بـه خـاطر ايـن رشـادت    . روز درگيري آنجا نيز آزاد شد 4پس از 

  18.گرفتتشويق شهيد چمران قرار 
اي  عـده «: كنـد  ميسيدمحمد صديق سليمان، امام جمعه دهگالن، نقل 

از جملـه بـرادر جعفـري    . كردند برادران پيشمرگ كرد دلسوزانه فعاليت مي
، مومن و پرهيزگاري بود او واقعـاً پيـرو خـط    فداكاركه واقعاً انسان مخلص، 

  . امام بود و روحانيت را دوست داشت و فردي مخلص بود
د و طول كشي 12اي با آنها داشتم و تا ساعت حدود  يك شب من جلسه

شما بدون اسلحه ممكن است خطري تهديـدتان  : محمد گفت ،هنگام رفتن
دو نفـر بـه سـرعت جلـويم را     . ام آمـد  هـاي خانـه   همراه من تا نزديك. كند

. گرفتند و با توجه به اينكه محمد از من فاصله داشت، گمان كردند تنهـايم 
دو  اش را به طرف آنها گرفت و فرمـان ايسـت داد و آن   محمد سريع اسلحه

دموكرات سريع فرار كردند و محمـد تـا نزديكـي درختـان كنـار رودخانـه       
او بعد از اين كه به نزد من آمد، سجده شكر به درگاه خدا به . دنبالشان كرد

  19».جاي آورد
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اي از پيشمرگان كرد به ديـدار   محمد به همراه عده 9/4/1359در تاريخ 
شـما بـازوي ملـت    «: دامام خميني رفت و امام خمينـي بـه آنهـا گفتـه بـو     

  20».شما لشكر خدا هستيد. هستيد
آباد به مـردم گفتـه    بلبان -هايش در منطقه دهگالن در يكي از سخنراني

رياسـت   و ايم اين منطقه را پاكسازي كنيم و خودمان مقـام  ما نيامده«: بود
ايم اين مناطق را پاكسازي كنيم و خود به شهادت  به عهده بگيريم، ما آمده

  .برسيم تا اين انقالب به پيروزي برسد
هـا در ايـن    مواظب اعمال و رفتار كوملـه . ما بايد به انقالب خدمت كنيم

بـه دسـت    -كه ثمره خـون شهداسـت   -منطقه باشيم و نگذاريم اين انقالب
  21».نامحرمان بيفتد

  نمود و در نمازهاي جمعـه  وي به امر به معروف و نهي از منكر عمل مي
كـرد و در   مـردم را بـه راه راسـت هـدايت مـي       شركت و با ايراد سـخنراني 
اگر قـرآن را سـرلوحه زنـدگي خـود قـرار      «: گفت خصوص اهميت قرآن مي

  22».دهيد، هميشه در زندگي موفق خواهيد بود

واني از ناحيـه افـراد وابسـته بـه     ات و آزار فربه اينكه او مورد اذي با توجه
ها قرار گرفته بود، عليرغم اين مسايل، هنگامي كه ايـن افـراد فـرار     گروهك

كرده بودند و احشام آنها به جامانده بـود، شخصـاً بـه امـورات احشـام آنهـا       
  23.داد هايشان او اين كار را انجام مي كرد و تا بازگشت خانواده رسيدگي مي

بـه او   رفـت و روز قبل از شهادت به خانه يكي از دوسـتانش  محمد يك 
و در جواب دوستش كه گفتـه  » ش هستممن فردا عازم پايگاه موچ«: گفت

مـا  . شود هر چه خدا بخواهد همان مي«: گفته بود. دبود مواظب خودش باش
خنـدان و   هـاي  رهـا بـا لـب   اين جمـالت را با » .كه لياقت شهادت را نداريم

  24.بود بشاش بيان كرده
عمليـات   -دستور آزادسازي استان كردستان صادر شـد  -1359در سال 

شروع شد و او پس از برگشتن به دهگالن، هنگامي كه جهت سركشـي بـه   
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ن، الدهگـ  -شچدر جـاده مـو   8/5/1359در تـاريخ   رفت، ش ميپايگاه موچ
شود و آنها بـا بسـتن    روستاي هواريان، به دست گروهك دموكرات اسير مي

  25.ناجوانمردانه او را به شهادت رساندند -كه تير هم خورده بود -شدستهاي
  .از شهيد يك فرزند دختر و يك فرزند پسر به يادگار مانده است

پيكر پاك شهيد پس از تشـييع در گلـزار شـهداي دهگـالن بـه خـاك       
  26.سپرده شد
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یان هللا حا   یدا
  

در  1331مـاه سـال    اهللا و آسيه، در دهـم دي  يداهللا حاجيان، فرزند ذبيح
  1.آباد قروه از توابع كردستان به دنيا آمد سريش

پـيش از تولـد پسـرم مـن فرزنـدي      «: گويـد  مادرش، آسيه ضيايي، مـي 
آمـد، بعـد از بيسـت روز از دنيـا      هر فرزندي كه از من به دنيـا مـي  . نداشتم

من به خاطر اين كه اين فرزندم زنده بماند، نذر و نيـاز كـردم كـه    . رفت مي
دارد و زماني كه باردار بودم، خيلي از مسايل  خداوند او را براي من زنده نگه

عهد نمـوده بـودم   كردم و هميشه با خود و خداي خود  شرعي را رعايت مي
كه فرزندي تحويل جامعه بدهم كه مايه افتخار باشد و خداونـد آرزوي مـن   

  2.برآورده كرد و فرزند من زنده ماند
در زمان خردسالي او در روستاي ما مهـد كـودك وجـود نداشـت، ولـي      

مـا هـم   . فرسـتادند  خانه داشت كه مردم فرزندان خود را به آنجا مـي  مكتب
  3».خود را در شش سالگي به مدرسه فرستاديم مانند ديگر مردم پسر
. شروع نمودآباد  مدرسه خاقاني روستاي سريشدر  را يداهللا دوره ابتدايي

داد  آمد، در اولين فرصت تكاليف خود را انجام مـي  او هر وقت از مدرسه مي
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هـر وقـت كـه از    . كرد ها را تكرار مي هاي خود در محله درس و با همكالسي
رفتن فرزندم به مدرسـه بـا   . شدم سيار خوشحال و شاد ميآمد ب مدرسه مي

كـردم   شوق و ذوق خودش هميشه براي من خاطره خوش است و سعي مي
  4.تا نزديكي مدرسه او را بدرقه كنم

او تا كالس پنجم ابتدايي بيشتر درس نخواند و بعد از آن به دنبـال كـار   
د محل و گوش دادن هاي مسج معموالً اوقات فراغت خود را در برنامه. رفت

  .گذراند مي مسجد هاي روحاني به داستان
بنا به دستورات خدا . واز هر نظر الگو و نمونه بود بوداو فرزند بزرگ من 

گذاشت وبا پـدرش ماننـد يـك     به پدر و مادر خود احترام مي) ص(و پيامبر
ناراحت نبـاش، مـن ديگـر    : گفت دوست بود و با زبان كودكي به پدرش مي

  5».كنم ام و كار مي هبزرگ شد
يداهللا حاجيان پس از اينكه به سن نوجـواني رسـيد، بـه عنـوان شـاگرد      

  .آباد مشغول به كار شد روي ماشين يكي از اهالي سريش
او وقتي كه چهارده سال داشـت، پـدرش از دنيـا رفـت و تمـام مخـارج       

  6.خانواده به او محول شد
او به همه . ود و هم فعالاو در سن نوجواني هم آرام ب«: گويد مادرش مي

كرد و در مراسم  گذاشت و هيچ وقت كسي را از خود ناراحت نمي احترام مي
  7».مذهبي شركت داشت

د و او چـون فرزنـد بـزرگ    يرسـ  از چند سال زمـان سـربازي او فـرا     بعد
خانواده بود از خـدمت سـربازي معـاف شـد و بـاز بـراي درآوردن خرجـي        

شيد كه خودش يك ماشين وانت بار خريـد  طولي نك. كرد خانواده تالش مي
كـرد تـا    و عالوه بر انجام كارهاي كشاورزي خودشان، با وانت بار هم كار مي

  8.افتاد اده و اختيار كردن همسر براي او اين كه مادرش به فكر تشكيل خانو
سالگي با خانم سمرقند حاجيان ازدواج كـرد كـه    20يداهللا حاجيان در 

فرزند پسر است و مدت زندگي مشترك آنها سه سال يك  9ثمره اين ازدواج
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پس از آن مجدداً ازدواج كرد كه از همسر دوم صاحب فرزنـد دختـري   . بود
  10.شد

بيشتر اوقـات فراغـت مشـغول كـار بـود و خـرج دو       «: گويد مادرش مي
آمد، از من دلجـويي   ها به منزل ما مي بيشتر شب. خانواده را به عهده داشت

  11».رفت نزل خودش ميكرد، بعد به م مي
 و هـا  پيمـايي  در همـه راه «: گويـد  اكبـر حاجيـان، مـي    برادر شهيد، علـي 

و در در مسايل علمي و مـذهبي مسـاجد شـركت     كرد شركت مي  تظاهرات
  12».كرد و پيرو خط امام بود مي

پس از پيروزي انقالب اسالمي طولي نكشيد كه سپاه پاسـداران انقـالب   
سـيس سـپاه   پـس از تأ . أسـيس شـد  ت )ره(امـام اسالمي به فرمان حضـرت  

د و حدود شصت الي هفتاد نفـر  مآ آباد  محمد بروجردي به سريشپاسداران 
و بـراي آنهـا    كردجاني جمع  دهدرا در محل دبيرستان جانباز محمد مهدي 

  .گفتاز تشكيل سازمان پيشمرگان مسلمان سخن 
و در  رفتنـد  آبـاد  بعد از يك ساعت يداهللا و دوستانش به مسجد سـريش 

و بـا ايـن كـار عضـو      كردنـد هاي عضويت در آن سازمان را تكميل  آنجا فرم
  13.شدندسازمان پيشمرگان مسلمان 

 يايشان به علـت عالقـه شـديد   «: گويد رضايي، مي  اهللا همرزمش، شمس
داشت، زماني كه وارد سپاه شـد اخـالق و رفتـارش     )ره(كه به حضرت امام

شجاعت، اخالق و ايمـان ايشـان بـا هنگـامي كـه      . خيلي دگرگون شده بود
و  اهـلِ خطـر بـود   ايشان هميشـه  . بود فرق كردههنوز به سپاه نيامده بود، 

نمـود و دنبـال مسـايل     تمام وقت خود را صرف و متوجه جنگ و جبهه مي
 وقت دفاع از مملكت است و ما بايد بجنگـيم و  حاال: گفت دنيوي نبود و مي

  »14.شود هر كدام يك از ما لياقت داشته باشد، شهيد مي
مسلمان مدتي را يداهللا حاجيان بعد از عضويت در سازمان پيشمرگان كرد 

به خاطر تالش و شجاعت زيادي كه  عضو واحد عمليات سپاه قروه بود و سپس
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رتبه سـپاه   ، از سوي مسئوالن عاليدادد نشان ها از خو در راه مبارزه با گروهك
  15.شدبه فرماندهي سپاه پاسداران شهرستان كامياران منصوب 

يك خاطره ايـن اسـت كـه    «: گويد لو، مي همرزم شهيد، محمود خدابنده
هنگامي كه سنندج در دست كوملـه و دمـوكرات بـود، يـداهللا يـك عـده از       

تن ما به سنندج كه سـه منـور در   كرمانشاه به سنندج رفته بود و بعد از رف
بعـد از  . اندازند هوا انداختند گفتيم چه خبر است كه در روز روشن منور مي

آيـد و پـرچم سـفيدي روي     ده دقيقه ديديم كه يـك ماشـين از شـهر مـي    
پـس از  : وقتي كه رسيد ديديم يداهللا است و گفت. ماشين نصب شده است

شدم و اين پرچم را در دستم  شنيدن و آمدن افراد از قروه خيلي خوشحال
چـون آنهـا در   . گرفتم كه شما فكر نكنيد دشمن اسـت و تيرانـدازي كنيـد   

  16.هايشان كردي بود سازمان پيشمرگان بودند و لباس
پس از منصوب شدن به فرماندهي سـپاه پاسـداران كاميـاران، حاجيـان     
 براي پاكسازي بـه تمـام روسـتاهايي كـه در محـور كاميـاران قـرار داشـت        

بعد از مدتي فرمانـد گـردان   . دآم و از اين كار هم موفق بيرون مي زد سرمي
بـه   1361در زمسـتان سـال    را به عهده گرفت و عملياتي جنداهللا سردشت

منطقه بوكان رفت و بعد از آنكه ماموريت او در بوكـان تمـام شـد، بـاز بـه      
و همـراه دو نفـر از    گرفـت پـس از چنـد روز مرخصـي    . سردشت برگشـت 

. آمـد به مرخصـي   -آباد بودند كه هر دو نفر آنها اهل سريش -وهاي خودنير
شـنوند و مسـير    نيروهاي ضد انقالب خبر به مرخصي رفتن حاجيان را مـي 

 -بنابراين در پشت صخره بزرگي. كنند حركت او را به طور كامل بررسي مي
سنندج قرار دارد بـه صـورت كـامالً سـاكت و      -كه در مسير جاده ديواندره

بينند شروع  كنند و به محض اينكه ماشين حاجيان را مي وشيده كمين ميپ
  17.ندنك به تيراندازي مي

  18.به شهادت رسيد 1361يداهللا حاجيان در دهم بهمن ماه سال 
  19.آباد به خاك سپردند را در گلزار شهداي روستاي سريش او
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ی ما ن ر   مد ا
  

در  1331نيسـه مـرادي، در سـال    امحمد امين رحماني، فرزند صـابر و  
  1.كردستان به دنيا آمددر استان شهرستان سنندج 

مـا، در آن زمـان رعيـت بـوديم و روي زمـين كـار       «: گويـد  مي مادرش
داشـتيم كـه بـا تولـد محمـدامين       كرديم و يك دهم از داشـت را برمـي   مي

  .صاحب يك تكه زمين شديم و خودمان مالك شديم
معموالً اوقات فراغت خود را در دوره خردسالي در كمك كردن بـه مـن   

  2.گذراند در كارخانه مي
در مدرسه كالته از توابع سنندج شـروع بـه تحصـيل     1338 ايشان از سال

  .نمود
كرد و بعـد از آن در   گشت شروع به انجام تكاليف مي از مدرسه كه برمي

يك بار پول جمع كـرده بـود و دفتـري    . كرد كارهاي خانه به من كمك مي
اي در روستا بـود   خيلي جالب بود، چون در آن دوران كمتر بچه. خريده بود

  3.كر جمع كردن پول براي خريد لوازم التحرير باشدكه به ف



    61محمدامين رحماني  

تر بود و بيشتر دوسـت داشـت بـه     هاي من فعالتر و كاري او از تمام بچه
هـاي ديگـر در    كرد و در مواقع بـودن بچـه   صحرا برود و در كارها كمك مي

  4».تر بود تر و آرام منزل ساك
نامـه   عـراج خوانـد و م  بيشتر قـرآن مـي  «: گويد پدرش، صابر رحماني، مي

كرد و براي ديگـران   مطالعه مي -كه به زبان كردي بود -را) ص(اكرم  رسول
ي يار متين و آرام بـود و هـيچ اعتراضـ   ايشان بس. خواند با آهنگي خوش مي

  .كرد و هيچ توقعي نداشت نسبت به مسايل و كمبودهاي زندگي نمي
هميشه دوست داشت در تمـامي جلسـات اجتمـاعي و مراسـم دينـي و      

دسته جمعي حضور يابد و اگر به مراسـمي    هبي شركت كند و در مراسممذ
شما بايـد حتمـاً   : گفت ديد مي رفت و در مسير رفتن هر كسي را كه مي مي

بياييد، ثواب دارد شايد ديگر فرصت نباشد در اين مجالس شـركت كنيـد و   
  5».شركت كننددر مراسم  داد كه ميهمه انگيزه به 

هاي ازدواجش تغييراتي در رفتار و كـردارش   كينزدي«: گويد مادرش مي
گذاشـت و اغلـب    خيلي مهربانتر شده بـود و بيشـتر احتـرام مـي    . ايجاد شد

  6».اش با همه گرمتر شده بود داد و رابطه كارهاي خانواده را انجام مي
و  7مـرادي ازدواج كـرد  انيسـه  سالگي با خانم 17محمد امين صابري در 

هـا   ثمـره ايـن ازدواج   8.نم طال رحماني ازدواج كردمجدداً با خا بعد از مدتي
  9.باشد پسر مي 3دختر و 2

پس از ازدواج خيلي مهربانتر شده بـود، يـك حالـت    «: گويد مادرش مي
تـر و بهتـر برخـورد     مردانه و با شخصيتي پيدا كرده بود و با همـه سـنگين  

  10.كرد و خيلي بزرگوارتر شده بود مي
با اوج گرفتن تظاهرات عليـه رژيـم   «: گويد مرادي، ميانيسه همسر اول، 

شاه رفتار ايشان نيز عوض شد و ايشان به فكر وارد شدن به كميته انقـالب  
مان عوض شد و مقداري حال وهواي انقالب  تقريباً روند عادي زندگي. افتاد

  .را گرفت
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پذيرفت و بسيار كوشا و فعال بود و انسـان   او هيچ وقت حرف زور را نمي
بـارزترين ويژگـي    .بودگي بود و هميشه در حال فعاليت و پويايي بسيار زرن

  .ايشان اين بود كه براي مال دنيا ارزشي قايل نبود
مخصوصـاً از گروهـك كوملـه بسـيار بـدش       منحـرف و همچنين از احزاب 

  11.آمد مي
هميشه در ابتداي . كرد ها اكثراً مشورت مي در برابر مشكالت و گرفتاري

سـنجيد و   مشـكل را مـي   جوانـب كرد و تمام  اول مشورت مي ،وجود مشكل
  12».كرد بعد از آن سعي در حل مشكل مي

جانبداري زيـادي از  . هاي سياسي شد از همان اوايل انقالب وارد فعاليت
كـرد و از پشـتيباني ايـن     انقالب و حضور نيروهاي غير بومي در منطقه مي

هـا مخصوصـاً    لف گروهـك بسـيار مخـا  . نيروها هميشه راضي و خشنود بـود 
  13.كومله بود

در يك شب سرد و باراني پاييز صـداي  «: گويد همسر ايشان در ادامه مي
ديـدم او كـه   . در همه را ميخكوب كرد و برادر شوهرم با ترس در را باز كرد

در باران خيس شده بود و همچنين آشفته بـود و در حـالي كـه از پايشـان     
در آبـادي پـايين   : انـه انـداخت و گفـت   خون جاري بود خود را به داخل خ

درگيري شده بود و مجبور شده بودكه براي مخفي شدن به رودخانـه پنـاه   
حدوداً بعد از چند ساعتي كه خودش را خشك كرد و مقـداري جـان   . ببرد

گرفت در حالي كه يك ساعت از نيمه شب گذشته بود، در عـين مردانگـي   
ف مقر پياده به راه افتاد و در حالي در آن باران شديد دوباره از منزل به طر

  14».كه امكان داشت در راه به ضد انقالبيون برخورد كند
آرزوهـاي بزرگـي در سـر داشـت؛     «: گويـد  همسرش، طال رحماني، مـي 

عظمت اسالم، استمرار انقالب يا انقالب جهاني و تربيت فرزنـداني صـالح و   
  .متدين و پاي بند به اسالم و انقالب
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بـه اسـتقالل، آزادي،   . يبند به اسالم و جمهوري اسالمي بـود ايشان سخت پا
ع طـ در جهت رفـع غائلـه كردسـتان و ق    داشت و اعتقاد راسخ جمهوري اسالمي 

  .هاي ضد انقالب ايشان حتي يك ثانيه آسايش و فراغت نداشت ريشه
او . انگيزه ايشان از جبهه رفتن در درجه اول جلب رضـاي خداونـد بـود   

امل ضد انقالب وابسته به بيگانه است و كردستان بايـد  عقيده داشت كه عو
هاي آنان پاك شود و نهادهاي جمهوري اسالمي در كردسـتان بايـد    از فتنه

  15».استحكام يابد
مسـئول   1359در سـال  «: گويـد  دوست و همرزم ايشان، احمد تفدي، مي

سپاه  آباد بودم كه ايشان به پايگاه مراجعه و درخواست پذيرش در پاسگاه فيض
  .ماه در همان جا به خدمت پرداخت 4كرد و بعد از جذب ايشان مدت 

آمد؛ اول اينكه سريع به جواب برسد و دوم اينكه از  از سه چيز خوشش مي
استفاده كند و سوم اين كه دوست داشت كـار بـه نحـو احسـن      نيروكمترين 

   16».هاي رزمي و نظامي داشت انجام گيرد و عالقه شديدي به عمليات
شـناخت و   ايشان هيچ قـانون و مرجعـي را نمـي   «: گويد برادر شهيد مي

جمهوري اسالمي را به عنوان مرجع انتخاب كرده بود وحتي اوايل تشـكيل  
سپاه ايشان تعدادي از جوانان روستا را به عنوان نيروي محافظ روستا بسيج 

فـاع  بودنـد، د آمـده  نـاآرامي منطقـه    باعـث كرده بود و در برابر افرادي كـه  
  17».كنند

هاي مذهبي ايشان اين بود كه واجبـات   فعاليت«: گويد همرزم شهيد مي
كه بـوديم   يياتلجست و حتي در عم داد و از محرمات دوري مي را انجام مي

  18».دوست داشت نماز جماعت را برگزار كنيم
و هميشه  انجام شود ايشان دوست داشت كه كارهاي جمعي خوب و منظم

پرسيد و  سنجيد و مي نظرات همه را مي. دوست داشت كارها سريع انجام شود
 - هـا  يكـي از عمليـات  در . داد بعد از آن بسيار مقتدر و عالي كـار را انجـام مـي   

. نيرو را از دست داده بوديم نفر از ما نزديك هزار - هنگامي كه وارد منطقه شد
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اما در آن . رفت يده بود و با عصا راه ميايشان در  آن موقع از ناحيه پا آسيب د
حال كـه نيروهـا را در آن وضـع ديـد آنقـدر خشـمگين و ناراحـت شـد كـه          

كـه در طـرف    - خواست با چنگ و دندان سينه كوه را بشكافد و دشـمن را  مي
آن حالت ايشان در نيروهاي ما روحيه عجيبي را به جا گذاشـت  . بدردرا ديگر 

  19.و ارتفاع مورد نظر را فتح كردند كه با فرماندهي خودش روستا
جـا توسـط    آن. ر ايـن محـور مهـم و سـخت بـود     و وريمحوري بود به نام ت
تصرف شد و ر و وريتچي زن  آرپي 8نفر و  5شب با  12محمدامين در ساعت 

  20.از وجود ضد انقالبيون پاك شد
محمدامين رحماني با مسئوليت فرمانده گردان ضـربت حضـرت رسـول    

به وسيله ضـد انقالبيـون    1363در هفتم تير ماه سال  21سنندج) ص(اكرم 
  22.رسيدو به شهادت  شدترور 

اي را بـه او   سه نفر موتور سوار نزديك غروب نامه«: گويد مادر شهيد مي
  23».كردنددادند و در حين قرائت نامه او را ترور 

ايشان يك روز به من گفـت كـه   «: گويد مرادي، ميانيسه همسر شهيد، 
دهم و در يك مكـان بـا صـفا     ام كه دارم گندم زيادي را آب مي واب ديدهخ

بعداز بيدار شـدن و گفـتن   . برم ها خيلي لذت مي هستم و از آب دادن گندم
روز بعـد از آن خـواب جسـد    . ممكن است شـهيد شـوم  : خواب به من گفت

بـا خـود   . كرد روح همسرم را ديدم، در حالي كه از سرش خون فوران مي بي
  24».هاي انقالب را آبياري كن درست است گندم: مگفت

سـه روز قبـل از شـهادت ايشـان در سـپاه      «: گويـد  همرزم شـهيد، مـي  
در آن موقع شهيد افيوني در حال ديگـري بـود و بـه    . اي تشكيل شد جلسه

اگر افيوني شهيد شد، طولي : شهيد رحماني گفت. عمليات مريوان رفته بود
روز بعداز جلسه خبـر شـهادت شـهيد    . شوم ميكشد كه من هم شهيد  نمي

  25».افيوني را دادند و سه روز پس از آن رحماني به شهادت رسيد
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شهيد محمد امين رحماني را در بهشت محمدي شهرستان سـنندج بـه   
  26.خاك سپردند
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در شهرستان بيجار  1331محمدباقر رحماني، فرزند حسينعلي، در سال 
   1.به دنيا آمد

ســالگي نمــاز  7اهللا رحمــاني پــرورش يافــت و در  او نــزد پــدرش آيــت
 هـا الگـو و   گرفت و تمامي فاميل محمدباقر را نـزد بچـه   خواند و روزه مي مي

  .دادند قرار مي قسرمش
دوره ابتدايي و راهنمايي را در بيجار به پايان رساند و بعـد بـراي ادامـه    

لفنون تهران رفت و در او پس از مدتي به مدرسه دار 2تحصيل به تبريز رفت
تحصيالتش در رشـته مـديريت و    1351از سال . رشته رياضي ديپلم گرفت

موفق شد در ايـن رشـته    1355 اقتصاد دانشگاه كرج ادامه يافت و در سال
  .تحصيالتش را به پايان برساند

ريزي و اكثراً كتـب   براي تمام اوقات فراغتش بسيار دقيق و به جا برنامه
خوانـد و بـه تفسـيرهاي قـرآن      بسيار قـرآن مـي  . كرد اسالمي را مطالعه مي

 با. برد رفت با خودش مي مند بود، مخصوصاً تفسيرالميزان را هر جا مي عالقه
هاي شهيد مطهري ممنوع بود، سري كامل منتشر شده آن را و  اينكه كتاب

  .نيز مجموعه منتشر شده حزب جمهوري اسالمي را داشت
به ورزش كشتي عالقه زيادي داشت و در مسـابقات كشـتي دانشـجويي    

همچنـين بـه   . نايب قهرمان كشـور شـد و مـدال نقـره گرفـت      1352سال 
  .ه داشتتيراندازي و سواركاري نيز عالق
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بـود كـه    ايشان خبرنگار روزنامه جمهوري اسالمي بود و يكي از كسـاني 
كرد و به آنها و نشريات آنهـا در   ايستادگي مي در مقابل حزب خلق مسلمان

داد و با دليل و برهان هر آنچـه را كـه بافتـه بودنـد      روزنامه حزب پاسخ مي
  .كرد پنبه مي

  .اندازي كرد جار راهرا در بي ياو كتابخانه حزب جمهوري اسالم
قبل از انقالب از زمـان دانشـجويي فعـاليتش شـروع     «: گويد برادرش مي

از مكاتبات رئيس مدرسـه عـالي آن زمـان بـا حفاظـت ايـن امـر        . شده بود
در جريان جمعـه سـياه   . حضور داشت ها پيمايي در تمامي راه. مشهود است

گفتنـد كـه بـه     اي از دوسـتانش مـي   ايشان به حدي فعاليت داشت كه عده
شهادت رسيده، در حالي كه همراه مردم كرج بـه شـهرباني آنجـا حملـه و     

هـاي زيـادي را بـه شهرسـتان بيجـار       كننـد و اسـلحه   جا را تسخير مـي  آن
ها زيـاد بـود و محمـد در بيمارسـتان حضـور       چون تعداد زخمي 2.آورند مي

گرديـد بـه     داشت با سر و وضع خوني ديده شده بـود كـه در بيجـار شـايع    
شهادت رسيده است و حتي پدرم را براي اداي نماز ميت خواستند و جنازه 
شهيدي از گرگان آوردند، فكـر كردنـد محمـد بـاقر اسـت و هنگـامي كـه        

خواهم برايم دعـا   مادر، شما بايد آماده باشي از تو مي: تگف برگشته بود، مي
  3.كني تا اين سعادت نصيبم شود

خواست به محمد بگوييـد كـه بيشـتر در خانـه      حتي همسرش از ما مي
چنـد  : گفـت  مـي . كرد كمي او را به آرامش دعوت كنيم باشد و خواهش مي
من بـه دليـل   رفتيم و محمد آن قدر جلو رفت كه   پيمايي مدت پيش به راه

  4.ام را سقط كردم آور بچه چند ماهه شاق گاز اشكناست
و بـا علمـا و رجـال    ) ره(عشق و عالقه عجيبي به امام داشت و بـا امـام   

  5».سياسي و نظامي كشور ارتباط داشت
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هر وقت «: گويد مي -كه به عنوان خادم در منزل ايشان بود -آقاي نصير
كرد با تمام حواس  حالي كه گريه ميكردند، محمد در  كه امام سخنراني مي

  6.شد و بسيار خاضع متوجه ايشان مي
توانستم فارسي صحبت كنم به لطف محمـد بـا    و نمي بودم سواد من بي

  7».سواد شدم و قرآن را فرا گرفتم
آوردند و سخنراني  اعالميه مي. قبل از انقالب هميشه منزلشان شلوغ بود

آوردند و بـين دوستانشـان تقسـيم     ر مياز همدان اسلحه به بيجا. كردند مي
اهللا طالقاني و با مراجـع تقليـد     با آيت. آوردند از تهران اعالميه مي. كردند مي

  .گرفت در قم و تهران در ارتباط بود و از آنها دستور مي

ايشــان را در حــال مطالعــه و ســخنراني  هميشــه«: گويــد بــرادرش مــي
پايه دستور گرفته بود كه سري بـه   از طرف يكي از انقالبيون بلند. ديدم مي

بـا  . همراه ايشان به ساوه رفتيم. ساوه بزند و به اوضاع آنجا سروسامان بدهد
چند نفر مالقات كرديم و براي آنها چند جلسه تشكيل داد و كميته انقالب 

پيمايي راه انداخت و بعـد از اينكـه    دوبار راه -را در ساوه تشكيل داد و يكي
  .هاي انقالبي سپرد به كرج بازگشتيم ه دست يكي از بچهكميته ساوه را ب

يك شب افراد شـاه اطـراف خانـه رحمـاني را محاصـره      «: گويد و نيز مي
آن . ايشان اسلحه كمري داشـت . ها را شكستند با سنگ تمام شيشه. كردند

را برداشــت و بــه طــرف در رفــت امــا مــن جلــوي ايشــان را گــرفتم آنهــا  
ه باال بيايند اما نتوانستند و بعـد از كلـي فحـش و    خواستند از ديوار خان مي

كردند  كه پدر ايشان در مسجد سخنراني مي -شب بعد. ناسزا پراكنده شدند
هـاي مسـجد و    دوباره ريختند و گاز اشك آور پرتاب كردنـد و توسـط بچـه   

اي ترتيـب   بعـد از آن مـاجرا جلسـه   . آقاي توكلي به طرف آنها حمله كردند
هايي را تقسيم كردنـد از آن بـه    قالب تشكيل شد و اسلحهدادند و كميته ان

  8».بعد ديگر جرأت اظهار وجود نداشتند
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محرم يك عده از چماق داران رژيم به منزل ايشان در كـرج   12در روز 
. دهنـد  كنند و ايشان و خانواده را بسيار مـورد شـكنجه قـرار مـي     حمله مي

اب مـادر كـه بسـيار ناراحـت     رود و در جو كند و به بيجار مي محمد فرار مي
مادر جان، ما بايد خودمان را بـراي مراحـل بـاالتري آمـاده     «: گويد بود، مي

  ».كنيم و اصالً ناراحتي ندارد 
شناخت و دائمـاً در صـف    بعد از شهادت استاد نجات اللهي سر از پا نمي

هنگام تشييع جنازه، ساواك و عوامل شاه بـا آنهـا درگيـر    . اول مبارزين بود
كند  ه بودند، اما پايداري ايشان و ديگر دوستانش نقشه آنها را خنثي ميشد

  9.شوند و موفق به تشييع جنازه آن استاد مي
با پيروزي انقالب به پيشـنهاد دكتـر چمـران از شـركت نـانچي تهـران       

زنـد و   دهد و به تمام حقوق و مزاياي آن شـركت پشـت پـا مـي     استعفا مي
  .كند مي فرماندهي سپاه بيجار را قبول

هـاي آنجـا    آيـد تـا بـه درگيـري     به كردستان مي) ره(بعد از زيارت امام 
پرونـده شـما فرمانـدهان سـپاه     «: خاتمه دهد و چون امـام فرمـوده بودنـد   

او مدرك ليسانس خـود را پـاره   » .رود مي) عج(اي دوبار نزد امام زمان  هفته
  10».داشته باشمخواهم هيچ دلبستگي به اين دنيا  نمي«: گويد كند و مي مي

هاي سياسي و فرهنگي حضور فعال  در تمامي صحنه«: گويد برادرش مي
گفتند كار مشـكل   زماني كه ايشان با استاندار وقت در افتاد همه مي. داشت

و بزرگي است ولي او در كمال شجاعت و در نهايت صـداقت گفتـه بـود تـا     
رخـورد كـرده   انقالب هست سپاه هست و سپاه احيا كننده اسالم اسـت و ب 

   11.بود و او را سرجايش نشاند
دانسـتم بـراي چـه     برد؛ اما نمـي  ها غذا بيرون مي ديدم كه شب بارها مي

كرد  بسيار صبور و شاكر بود و هنگام بروز مشكالت فكر مي 12.برد كسي مي
با همه ارتباط كامل و عاطفي داشت . كرد و در نهايت توانش آنها را حل مي

   13.گذاشت سيار احترام ميو به پدر و مادر ب
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داد و از كسـاني كـه اخـتالف بـين      به نماز جماعت اول وقت اهميت مي
كرد بايد اتحاد ما  آمد و همواره توصيه مي اندازند بدش مي شيعه و سني مي

ها سـجاده پهـن كننـد و آنـان بـراي       به جايي برسد كه شيعيان براي سني
ي و حضـور اسـراييل در آن   شيعه مهر بگذارنـد و از ايـادي اسـتكبار جهـان    

  14».منطقه بسيار ناراحت بود
بـه عنـوان    1358 -1359سـال  « :گويد آقاي قاسمي، همرزم شهيد، مي

كـرد و   و براي تشكيل سپاه تـامين اعتبـار مـي    15فرمانده بيجار انتخاب شد
فعاليتش چشمگير بود و اوقاتي را براي تشـريح مـوازين انقـالب و مسـايل     

كرد و در مساجد مراسم زيارت و ادعيه برپا  خنراني ميانقالب براي مردم س
داد و ممكن نبود در جايي باشد و نماز جماعـت   كرد و يا قرآن درس مي مي

تمـام كارهـاي جمعـي را     16.برگزار نكند و غالبـاً خـودش پـيش نمـاز بـود     
مشـخص  ريزي دقيق مسـئوليت هـر كـس را     كرد و با برنامه بندي مي دسته
  .كرد مي

. دانسـتند  همه او را يك فرمانـده اليـق مـي   . اضع و خاشع بودبسيار متو
 كهحتي به يكي از نيروها . كرد و دقت مي 17المال حساس بود نسبت به بيت

ماشينش را در اختيار سـپاه قـرار داده بـود و يـك روز در حيـاط مشـغول       
كشـي هسـتي و    درست است كه پاسدار زحمت: شستن ماشينش بود، گفت

شـود بـا آب    اي اما اين دليل نمي هاي سپاه اختصاص دادهماشينت را به كار
  18».سپاه ماشينت را بشويي

گشـت   هنگامي كـه از عمليـات بـر مـي    . بزرگترين آرزويش شهادت بود
» .شـوم  خداوند من را دوست ندارد كه شهيد نمـي «: گفت ناراحت بود و مي
اسـت آنجـا   خو شناخت و مي راجع به پاوه سراز پا نمي) ره(پس از پيام امام 

تكـاب و   روز بعد كه خبر محاصره شدن نيروهاي سپاه را در دو راهـي . برود
در كمين اشرار افتاد و بـا ضـرب گلولـه بـه      19رفت سقز شنيده بود، به آنجا 
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اتفـاق  در ماه مبارك رمضـان  و  1358در سال اين حادثه  20.شهادت رسيد
  .افتاد

من در گوش او دعـاي   خواست برود زماني كه مي«: گويد برادر شهيد مي
» هللا و انـا اليـه راجعـون   انـا  «: سحر را خواندم و ايشان من را بوسيد و گفت

نفر از اعضا گـروه   9هنگام حركت غسل شهادت كرد و هنگام درگيري بين 
لبـاس سـفيد    21.فقط ايشان به شهادت رسيد و با گلوله و خون افطار كـرد 

  22.دانست هنگام عروج است پوشيده بود و مي
گفت پشتيبان امـام و   كرد و مي توصيه ميايشان به نماز و فرايض ديني 

هر چه از شـيطان فاصـله بگيريـد، بـه     « :گفت انقالب باشيد و همچنين مي
  23».شويد خدا نزديك مي

: گفـت  مـي  -مجلس خبرگان انتخاب شده بود گينمايندبه كه  -به پدرم
  24».خواهم كه براي مستضعفين كار كنيد از شما مي«

  25.پيكر مطهرش را در بيجار به خاك سپردند
هايم  اگر من كشته شدم دست«: خوانيم اش مي نامه در قسمتي از وصيت

ام و  را از تابوتم بيرون بگذاريد تا همه بدانند من از دنيا چيزي با خود نبرده
  26».ام چشمهايم را باز بگذاريد تا همه بفهمند من كوركورانه كشته نشده
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یوداو ی بال   د زما
  
  1.در تهران به دنيا آمد 1341ود زماني بالغي در دهم بهمن ماه سال ودا

و دوره راهنمايي را  1354نمرات مطلوب در سال دوره ابتدايي را با اخذ 
ورامين به پايان رساند و تـا دوم    در مدرسه راهنمايي شهريار مامازن منطقه

  2.دبيرستان تحصيل نمود
داد و ديگر مسايل عبـادي   او به خواندن نماز اول وقت بسيار اهميت مي

  .داد  مانند روزه، ذكر و دعا را به خوبي انجام مي
  3.پرداخت هر نماز مدتي طوالني به دعا و ذكر ميدر پايان 

از . گيري مبارزات عليه رژيـم پهلـوي   اش مصادف بود با شكل دوران جواني
هـاي او را   ها و عكـس  ورزيد، اعالميه آنجا كه عاشقانه به امام خميني عشق مي

  4.كرد ها توزيع و در تظاهرات ضد رژيم شركت مي در مدرسه، خيابان و كوچه
زمـان  «: هـاي دوران انقـالب گفتـه اسـت     ماني در مورد فعاليـت داوود ز

كـردم و بـه    ها سر كالس شـركت نمـي   در بيشتر زنگ. انقالب محصل بودم
پخــش اعالميــه در كوچــه و خيابــان و گــاهي اوقــات در محــيط مدرســه  

به سپاه پاسداران لشكر  زمان تشكيل سپاهبا پيروزي انقالب و . پرداختم مي
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به عنوان خبرنگـار سـپاه    1361پيوستم، در سال ) ص(اهللا رسولمحمد  27
  5».به پاوه منتقل شدم

با آغاز حمله نيروهاي ضد انقالب به كردستان به آنجـا اعـزام شـد و در    
شجاعت و از خود گذشـتگي وي باعـث   . هاي متعددي شركت نمود عمليات

  6.ددهاي منطقه منصوب گر سمت فرماندهي يكي از پايگاهبه گرديد كه 
با دختر يكي از روحانيون شهر كامياران، روحاني شـهيد   1361در سال 

اميـد ازدواج نمـود و مـدت     اميد، به نام خانم كبري بـزرگ  عبدالقادر بزرگ 
  7.ماه بود 10زندگي مشتركشان 

  8.باشد حاصل ازدواج آنها يك فرزند پسر به نام محمد مي
روستاي ما در محاصـره   1361تا  1359از سال «: كند همسرش نقل مي

ار و اذيـت  زگرفتنـد و مـردم را آ   ها بود و آنها از ما پول و آذوقه مي گروهك
شدند  درگير مي -كه روحاني و امام جماعت روستا بود -كردند و با پدرم مي

د از تهـران بـه   وداو 1361و بارها پدرم را كتك زدند تـا ايـن كـه در سـال     
ل شد و با انجام يك عمليات به فرماندهي روانسر و از آنجا به كامياران منتق

خودش به منطقـه لـون سـادات، روسـتا را آزاد كردنـد و پايگـاهي درسـت        
در . پرداخت كرد و به ارشاد مردم مي در روستا نماز جماعت بر پا مي. كردند

ها سخنراني كرد، به طـوري كـه همـه     قبل از خطبه  يكي از نمازهاي جمعه
  9».اين فرمانده جوان شدندمردم شيفته سپاه و اخالق 

كساني كه همـراه بـا انقـالب    . عالقه و نفرت او حول و حوش انقالب بود
هـا بودنـد،    اش و كساني كه ضد انقالب و طرفدار گروهك بودند، مورد عالقه

  .راهي به دل او نداشتند، بلكه مورد نفرت او بودند
 هـا بـه شـهادت    هنگامي كه پدر همسرش به دست گروهك 1362سال 

رسد، با صبر و بردباري و درايت خاص خود ابتدا همسرش را از شـهادت   مي
خوشا به حال محمد كه «: گويد كند و به همسرش مي پسرعمويش آگاه مي

: كنـد  كند و داوود بيـان مـي   و همسرش تأييد مي» .به درجه شهادت رسيد
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وقتـي  » .به تو مژده بدهم كـه پـدرت هـم بـه ايـن درجـه رسـيده اسـت        «
كبـري  «: گويـد  بيند، خيلي قاطع و مردانه به او مـي  غمگين مي همسرش را

نبايـد كـاري   . حجاب تو، صداي تو و گريه تو در اينجا خيلـي مطـرح اسـت   
كني كه منافقين شاد شوند، نبايد موقعيت من را آلت دست آنها قراردهـي،  

هـا بـرو، هركجـا كـه دلتنـگ       خيلي آرام از ماشين پياده شو و به داخل زن
  10».قرآن بخوانشدي فقط 

هاي  ن و دفاع از ارزشآجنگ با دشمنان به خاطر آزادي و عمل به قر او
  11.دانست ها مي اسالم و قرآن در رأس همه اولويت

توان انجام داد، يكـي   در مورد مشكل كردستان اعتقاد داشت دو كار مي
فرهنگي و ديگري نظامي كه با ازدواج خود و مسـئوليت او در امـور نظـامي    

  12.واقع تالش او براي انجام اين دو مورد بوددر 
از خصوصيات بارز او ايمان، خلوص، صبر و تحمل و شجاعتش قابل ذكر 

  13.باشد مي
هاي او به همسرش، حفظ حجاب، احترام به پدر و مادر و اقوام  از توصيه
و توصيه به مسايل عبادي و بازگو نكردن مسايل سپاه در ديـد   14و دوستان
  15.ي خانوادگي بودو بازديدها

نامه و چند قطعه عكس به همسرش  در آخرين مرخصي، مدارك، وصيت
  ».ها را تحويل بده اگر كسي آمد اين«: داد و گفت

اي فرستاده بودند با اين مضمون كه  اهالي يكي از روستاهاي روانسر نامه 
 او بـه . كنندگان اين نامه، آماده پيوستن به نيروهـاي سـپاه هسـتيم    ما امضا

شود، زماني كـه بـه داخـل     همراه شهيد بهمن اردستاني عازم آن روستا مي
بهمن اردسـتاني از ماشـين پيـاده    . بينند رسند، هيچ كس را نمي روستا مي

به سـوي   -كه از قبل كمين كرده بودند -شود و در همين زمان منافقين مي
تـا بـه    شود د پياده ميوداو. رسانند و او را به شهادت ميبهمن شليك كرده 



    77داود زماني بالغي  

) بـه ناحيـه سـينه   (بهمن كمك كند كه خودش هم مورد اصابت سه گلولـه 
  16.رسد گيرد و بدين وسيله با توطئه منافقان به شهادت مي قرار مي

بود كه در درگيـري در منطقـه روانسـر بـا      31/5/1362تاريخ شهادتش 
  17.ضد انقالب به شهادت رسيد

ب احتياج به خون شـما  اين انقال«: اش نوشته است نامه شهيد در وصيت
اي مردم، پشت اين انقالب را داشته باشيد، امام را دعا كنيد و . جوانان دارد

  .سازد مساو نيز با رهنمودهاي خود شما را به بهشت جاودان رهنمون 
كنيد، به خاطر مـن   خوانيد يا گوش مي نامه مرا مي اي كساني كه وصيت

اطر امام حسـن و امـام حسـين    گريه نكنيد، من بنده ناچيز خداوندم، به خ
  18».گريه كنيد) ع(

تهـران بـه خـاك سـپرده     ي پيكر شهيد پس از تشييع در بهشـت زهـرا  
  19.شد
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ی  ورع ما   س
  

در  1 1324سـليمانپور، فرزنـد شـريف، در چهـارم آبـان مـاه سـال         علي
  .روستاي خشكدره از توابع شهرستان بانه به دنيا آمد

او دوران كودكي را در روستا سپري كرد و به علـت فقـر مـادي و عـدم     
  2.برخورداري از امكانات تحصيلي موفق به كسب علم و دانش نشد

 او در  3.روستا تـالوت قـرآن كـريم را يـاد بگيـرد     وي توانست در مسجد 
كـرد و در ديگـر مراسـم مـذهبي نيـز       نمازهاي جماعت و جمعه شركت مي

  4.فعال بود

و  5توان گفت كه او فردي شجاع و با تقـوي  از خصوصيات اخالقي او مي
اي  رفتار خـوب و اخـالق پسـنديده    6.همچنين متواضع و مهربان بوده است

  7.شد مشاهده نميچهره او ناراحتي و ضعف داشت و هيچگاه در 

و او در دوران نوجواني به كار دامداري و كشاورزي مشغول بود و با صـفا  
  8.داد صميميت اين كار را انجام مي

د و بـه خـاطر فقـر مـالي و فقـدان      كـر  سالگي ازدواج مـي  20ايشان در 
كـارگري  جا از طريـق   امكانات در روستا به شهرستان بانه مهاجرت و در آن

  9.درك امرار معاش و كسب روزي حالل مي

كـريم   10، )1349متولـد  (نسـرين  : هـاي  فرزند به نام 5اين ازدواج  ثمرة
ــد ( ــژه )1345متول ــد (، گالوي ــد  11)1353متول ــدون و محم ــد (، فري متول
  12.دنباش مي) 1/7/1362
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وضـعيت مـالي و اقتصـادي خـوبي     ايشان بـا ايـن كـه در دوران ازدواج    
  13.كرد دستان نيز كمك مي ي به فقرا و تهينداشتند ول

او فـردي آرام و بـا متانـت و    «: گويـد  پور، مـي  فرزندش، گالويژه سليمان
نسبت به مادرم خيلي مهربان و صميمي بود و هيچ موقع نسبت بـه مـادرم   

  14.كرد احترامي نمي كوچكترين بي

 ها استان كزاها و مر در دوران انقالب كه مردم كوچه و بازار در شهرستان
هـا و   پيمـايي  كردند، ايشان نيز در اين گونـه راه  ميتظاهرات عليه رژيم شاه 

  15.فعالي داشت حضورمبارزات در شهرستان مرزي بانه 

سـازي   در راسـتاي پـاك   16.هـاي جنـگ شـد    وارد جبهه 1359در سال 
خوردگـان، كميتـه انقـالب را  در     و فريـب  ضـد انقـالب  كردستان از وجـود  

اندازي كرد و با افراد ضد انقالب كه به روسـتاها   ه تشكيل و راهشهرستان بان
  17.و نقاط كوهستاني فرار كرده بودند، به مبارزه پرداخت

سپاه بانه را بـر عهـده داشـت و    ) ص( او فرماندهي گردان حضرت رسول
  18.هاي جنگ حضور داشت حدود شش سال در جبهه

بانـه فعاليـت    -سردشـت در روستاي كوخان در محور  1361او در سال 
  19.كرده است مي

  20.هدف او از رفتن به جبهه رضاي خدا و دفاع از اسالم بود

او در دوران فرماندهي به هنگام درگيري به كليه نيروهاي خود سركشي 
  21.رساند كرد و مهمات و تداركات را به نيروها مي مي

 -تيك بـار در محـور سردشـ    22.ايشان در طي جنگ دو بار مجروح شد
و  رفتنـد به همراه چند تن ديگر در داخل ماشين بود كه بر روي مين  ،بانه

  23.شدندديدگي  دچار آسيب

هـاي   در كليـه عمليـات   1364تـا سـال    1359پور از سال  علي سليمان
سازي روستاهاي منطقه بانه و چندين عمليات در منطقه مهاباد و سقز  پاك

  24.شركت داشت
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در سپاه بانه عمليات اعـالم  «: گويد ور، ميپ برادرش، محمدامين سليمان
در . جـا اعـزام شـديم    بـود كـه بـه آن   » مـان چووان و رني«در رودخانه . شد

در . نزديكي رودخانه درگيري آغاز شد و اين درگيري تا صبح طـول كشـيد  
 مسـير  كرد و توانست نيروها را راهنمايي و سازماندهي مي علياين عمليات 

سازي  را پاك العبور و صعب ف آن دو منطقه وسيعرودخانه و روستاهاي اطرا
  25».كند

رخ  ،درگيري در منطقه وسـيعي «: گويد همرزم او سعيد ميرحيدري، مي
داده بود و تعداد زيادي به شهادت رسيده بودند و در آن لحظات كسي نبود 

آوري  پور توانست نيروهـا را جمـع   آوري كند، ولي سليمان كه نيروها را جمع
در اين درگيري ما توانستيم چنـد تـن از   . يري دوباره شروع شدكند و درگ

ها را به هالكت برسانيم و سرانجام منطقـه آرمـرده از دسـت دشـمن      عراقي
  26».آزاد شد

در درگيري كنده سوره كه با «: گويد زاده، مي همرزم ديگرش، عمر سليم
 ندرسـيد قبل از ما به روستا  علي و نيروهايشرو شديم،  گروهك كومله روبه

توانست بـا تـدبير جنگـي كمـين را      اما اوها افتادند  و در كمين ضد انقالب
مـا  خنثي كند و سپس با تيربار براي همكاري و نجات مـا روانـه شـدند  و    

  27.»از ضربه دشمن مصون بمانيم توانستيم

به گردان  28/12/1364در تاريخ «: گويد همرزمش، ابراهيم احمدي، مي
مأموريت داده شد به روستاي اطـراف گشـت نظـامي    ) ص(محمد رسول اهللا

. مياي در اطـراف روسـتاي سـالوك رسـيد     صبحگاه بـه نقطـه  . داشته باشند
هـاي فـراوان از لحـاظ موقعيـت      منطقه با داشتن درختان انبوه و كوه و دره

دشمن در كمين نيروهاي ما نشسته بـود   حساس بود و استراتژيكي منطقه
پور  سليمان. و يك باره به ما يورش آوردند و در محاصره ضد انقالب افتاديم

كـرد بـه فعاليـت خـود ادامـه دهنـد و بـا        ها سـفارش   نيرو فرستاد و به آن
دشمنان مقابله كنند و خود شخصاً با چند تن از برادران  سپاهي به سـوي  
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رفـت و   -لحـاظ نظـامي موقعيـت خـاص داشـت      كـه از  -يكي از ارتفاعـات 
سازي نمايند كه به شهادت رسـيد   خواستند منطقه را از ضد انقالب پاك مي

بـرديم و منطقـه را كـامالً    ي آن روز همـين كـه بـه منطقـه هجـوم      و فردا
وجوي افراد مفقوداالثر بوديم كه شهيد را پيدا  سازي كرديم و در جست پاك

  28.كرديم

بـه   بـگ  ستان بانه كردستان در محـل سـليمان  شهرپيكر مطهرش را در 
  29.خاك سپردند
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واری    ل 
  

در  1342جميل شهسـواري، فرزنـد علـي، در نهـم شـهريور مـاه سـال        
  1.آباد ديواندره متولد شد روستاي علي

بزرگان فاميل  شده تولدمرسم بر اين بود كه براي نامگذاري كودك تازه 
. ك انتخـاب كننـد  دور هم جمع شوند و نامي شايسته و مناسب براي كـود 

آنها  جميل، نام مرد دلير و مومني را كه روزگاري با راهزنـان و متجـاوزين   
   2.جنگيد و امانشان را بريده بود انتخاب كردند در منطقه مي

اي متدين و مذهبي متولد شـده بـود، پـدر و مـادرش      جميل درخانواده
او را به مسجد براي اينكه فرزندشان با قرآن آشنا شود، براي يادگيري قرآن 

  . روستا فرستادند
دوران ابتدايي را با موفقيت در مدرسه روستا سپري كرد و بـراي ادامـه   

  3.تحصيل در مقطع راهنمايي راهي شهرستان ديواندره شد
هاي نوجواني جميل در مقطع راهنمايي، همزمان بود با قيام مـردم   سال

  4.شاهي مسلمان و انقالبي ضد رژيم ستم
بسياري از جوانان ديگر همراه با جوانان انقالبي و غيرتمنـد  او هم مانند 

  .كرد ايراني در جريانات انقالب همراه بود و تالش مي
هنوز مدتي از استقرار نظام نوپاي جمهوري اسـالمي نگذشـته بـود كـه     
گروهكي به نام خلق كرد كه قصد براندازي نظام نوپـاي انقـالب اسـالمي را    

  5 .شكل گرفت در كردستان داشت



    85جميل شهسواري 

 ايجـاد  زدند و هدفشان آنان دست به غارت اموال مردم و كشتار آنان مي
اما . رعب و وحشت در منطقه بود كه مردم را از پيوستن به انقالب باز دارند

مردم كردستان كه از يك سو رنج و محروميت ناشي از پنجـاه سـال رژيـم    
ناهگـاه  پهلوي را تحمل كـرده بودنـد و از طرفـي ديگـر نظـام اسـالمي را پ      

از جملـه  . يافتند، در مقابل ترفندهاي آنان ايسـتادگي كردنـد   محرومين مي
ها، خانواده جميل بود كه در اين راه هر چه داشـتند از جـان و    اين خانواده

پدرم بـا نيسـان   «: گويد اي چنين مي جميل در مصاحبه. مال هزينه  كردند
اي  ديـدم عـده  . تمگشـ  روزي كه از مدرسه برمـي . كرد كار و امرار معاش مي

نزديكتر كه رفـتم و از يكـي از مـامورين    . اند مسلح خانه ما را محاصره كرده
ي يكـي از مـزدوران رژيـم     اين جـا خانـه  : اين جا چه خبره؟ گفت: پرسيدم

خـواهيم   كنـد و حـاال مـا مـي     است كه با جمهوري اسـالمي همكـاري مـي   
از من گرفت و از من بعد سراغ آغل گوسفندها را . اموالشان را مصادره كنيم

خواهيد اين خانـه را مصـادره    اگر مي: گفتم. خواست كه آنها را به آنجا ببرم
كنيـد،   كنيد، فقط بايد درش را قفل كنيد، ولي شما داريد آن را غـارت مـي  

وقتي اعتراض مرا شنيد، سيلي محكمي به صورتم زد و بعد به زور هـر چـه   
  6».خودشان بردندگوسفند و احشام داشتيم، برداشتند و با 

به همـراه پـدرش عضـو سـپاه پاسـداران انقـالب        1360جميل در سال 
كـه از خـود نشـان داده بـود       بـه خـاطر لياقـت و شايسـتگي    . اسالمي شـد 

  .مسئوليت يكي از مقرهاي عملياتي منطقه را بر عهده گرفت
) ص(به عنوان مسئول عمليات گـردان حضـرت رسـول     1362در سال 

كه در آن ايام به گردان مـذكور گـردان ضـربت    . (انتخاب شدسپاه ديواندره 
  .)شد نيز گفته مي

ها دو دختر و يـك   ازدواج كرد كه ثمره ازدواج آن 1362جميل در سال 
  .باشد پسر مي
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هـاي مسـلح در كردسـتان بـه اوج خـود       در اين مدت شـرارت گروهـك  
مـي،  سـوند، رحي كاكا(همراه ديگر ياران همـرزم خـود    ده بود و جميليرس

هـاي   شجاعانه در برابـر گروهـك  ) اند كه همگي به شهادت رسيده... نظري و
لعه، طرفدار استكبار ايستادگي كردند و آنها را در كل كژه، دره دوزان، شـاق 

  .درويان فارس تارومار كردند بست، نرگسله، كول، دوزخ دره و
هـده  بـر ع  چون مسئوليت سـنگيني  او با اينكه تازه ازدواج كرده بود، اما

هـا و هـدايت و بـه كـارگيري نيروهـاي رزمنـده        داشت در طراحي عمليات
  .كرد فعاليت مي

در سال  بود،) ص(او كه به عنوان جانشين فرمانده گردان حضرت رسول 
  7.به او سپرده شد) ص(فرماندهي گردان حضرت رسول  1364

فرماندهي مقتدر، با تدبير و مومن و مردمـي   در تمام مدت مسئوليت او
  .بود

كرد، پيش از نيروهاي تحت امرش به خط  هايي كه طراحي مي در حمله
هاي  گشت، لباس زد و غالباً از هر عملياتي كه برمي و استحكامات دشمن مي

خـودم را بعـد از   «: گفـت  او آغشته به خون همسنگران شهيدش بود و مـي 
  8».دانم ش از پيش خجل و شرمنده مياي بي شهادت هر رزمنده

ديـوان دره بـر اثـر انفجـار     » كپـك «در عمليات منطقـه   1365در سال 
با لطف و عنايت خداونـد نجـات    9.از ناحيه سر به شدت زخمي شد نارنجك،

يافت و با اينكه پزشكان متخصص او را از شركت در عمليات و امـور رزمـي   
جانبازي دوباره بـه كارهـاي قبلـي    منع كرده بودند و علي رغم درصد باالي 

  10.خود ادامه داد
جميل براي پدر و مادرش احترام زيادي قايل بـود و همـواره بـا ديـدن     

بـه  . بوسيد و به هنگام شـهادت پـدرش غمگـين شـد     پدرش دست او را مي
خداوندا، از ثـواب و  «: اي كه در دفتر يادداشت خود چنين نوشته است گونه
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و » .ي پدر عزيـزم بيفـزاي   م بكاه و بر اعمال حسنهاعمال نيك من و برداران
  ».باشد ترين اتفاق زندگيم مي وفات پدرم تلخ«: در ادامه نوشته است

او با افراد خانواده بسيار مهربان و بـا محبـت و در كارهايشـان راهنمـا و     
نسـبت بـه همـه افـراد     . ي رحم زبانزد همه بود او در انجام صله. دلسوز بود

كـرد و در روحيـه آنـان تـاثيري      ق و متواضعانه برخورد ميصميمي، با اخال
  11.گذاشت مثبت مي

به اتفـاق پـنج تـن از     1366در سال «: كند سرهنگ حضرتي تعريف مي
رزمندگان براي تعقيب ضد انقالبيون به روستاي نرگسـله ديـوان دره رفتـه    

يـك   بوديم، زماني كه به ارتفاعات مسجدميرزا رسيديم، به ما خبر دادند كه
. انـد  اند و در آنجا مسـتقر شـده   گردان كامل از نيروهاي كومله از سقز آمده

دشمن متوجه حضور ما شد و شروع به تيراندازي كرد و تصميم گرفت كـه  
خودش را به طرف قله باال بكشد و مادر محاصره آنها در آمـديم و دو تـا از   

وضـعيت  . شـدند  ها كم كم به ما نزديك مي آن . نيروهايم زخمي شده بودند
بعد از اين كه تماس گرفتم، جميل . خودم را به نيروهاي خودي اطالع دادم

با من تماس گرفت و موقعيت دقيقم را پرسيد و گفت كه براي كمك به ما 
از . كـرديم  ما به ناچار تا آمدن نيروهاي كمكـي بايـد صـبر مـي    . خواهد آمد

اي از  وز چند لحظههن. طرفي ترك منطقه و انتقال مجروحان امكان نداشت
تماس جميل نگذشته بود كه نيروهاي كومله متوجـه جميـل و نيروهـايش    
شدند و شروع به تيراندازي كردند و ما هم شـروع بـه تيرانـدازي كـرديم و     

ناگهان متوجه شدم، چند نفـر اسـبي را بـه    . ها شهيد شدند چند نفر از بچه
شـمن را متوجـه   نيروهـاي جميـل د  . آينـد  همراه دارند و به طـرف مـا مـي   

خودشان كرده بودند و جميل با استفاده از غفلت دشمن به كمك ما آمـده  
ها را به پايين منتقل كرديم و از محاصره نجـات   بود و با رسيدن آنها زخمي

  12.پيدا كرديم در اين درگيري دشمن تلفات سنگيني را متحمل شد
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ه بـه دنبـال سـازماندهي جديـد سـپا      1369جميل شهسواري در سـال  
ابتدا به عنوان كارشناس نظـامي  . منتقل شد) ع(پاسداران به تيپ يكم انبيا 

به فرماندهي گردان سـوم تكـاوران تيـپ يكـم لشـكر       1371و بعد در سال 
  .نجف اشرف انتخاب گرديد

هاي ويژه، تأمين امنيت سـروآباد   در اين دوره بود كه با گذراندن آموزش
مسير جاده سنندج به مريوان واقع  هاي تابعه كردستان كه در از شهرستان(

  .را پذيرفت و با گردان تحت امرش آن جا مستقر شد) شده است
اي كه به روحانيون و شـوراي اسـالمي    او در بدو ورودش به خاطر عالقه

داشت، با آنان مرتبط شد و از وجود آنان براي ايجاد هماهنگي با نيروهـاي  
  13.مردمي و دفاع از منطقه استفاده كرد

يـك روز بـه   «: گويـد  قاي اسحق محمدي، جانباز و همرزم جميل، مـي آ
مورد حمله ضـد انقـالب قـرار    » ياپل«جميل خبر دادند كه پايگاه روستاي 
به دستور جميل فوراً به منطقه اعـزام  . گرفته و تقريباً همه چيز از بين رفته

متاسـفانه پايگـاه سـقوط كـرده بـود و ضـد       . شديم و وقتي به آنجا رسيديم
جميل با گفتن اهللا اكبـر از روي  . انقالبيون همه جا را به آتش كشيده بودند

نيروهاي آن جا يـا  . هاي آتش پريد و داخل پايگاه رفت سيم خاردار و شعله
  .شهيد شده بودند يا اسير

هاي آتش چشممان بـه يـك جلـد     در حال وارسي بوديم كه ميان شعله
تم بـا تعجـب ديـديم كـه جلـد و      قـرآن را كـه برداشـ   . اهللا مجيد افتاد كالم

وقتي . هاي قرآن سالم است ها و سوره هاي سفيد آن سوخته ولي آيه قسمت
اش گرفت و در مقابل حقانيت قـرآن، سـر بـه     آن را براي جميل بردم، گريه

  14».سجده گذاشت
هـا پيشـاپيش    او در عمليـات . نيروي سرباز از نظر جميل يك امانت بود

سربازان پـيش مـا امانـت هسـتند و     «: گفت ميكرد و  نيروهايش حركت مي
داشـت،   او سربازان را دوست مـي  15».پدر و مادرها چشم به راهشان هستند
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بـه  . گذشـت  زد، بـه راحتـي از كنـار آن نمـي     اما اگر خطايي از آنان سر مي
بوسـي در ميـان    طوري كه وقتي سربازي در ايست بازرسي، در داخل ميني

كنـد و سـطل    ماست پيرزني برخورد مـي  طلراه سنندج اتفاقي پايش به س
تفاوت از كنـار آن   آنكه از پيرزن عذرخواهي كند، بي سرباز بي. شود چپ مي
جميل كه رفتار سرباز را ديد، عصباني شده و سـرباز را مجبـور   . شود رد مي

  16.كند به عذرخواهي از پيرزن و پرداخت خسارت مي
ر عملياتي كه منجر بـه  يادم هست د«: گويد سردار هادي، همرزمش، مي

شهادت جميل شد، همگي قبل از حمله، محاسنشان را كوتاه كـرده بودنـد،   
اگـر هـر دسـتوري بـدهي اطاعـت      : گفـت  كرد و مـي  ولي جميل قبول نمي

دوست : پرسيدم براي چه؟ در جوابم گفت. كنم ولي از اين يكي معذورم مي
) ع(ثل امام علي خواهد م دارم محاسنم را با خون سرم خضاب كنم، دلم مي

  17».صورتم با خون سرم سرخ شود
مانده بودكه جميـل بـراي انهـدام     1374هنوز چند روزي به پايان سال 

نيروهـاي دشـمن   . مركز تجمع ضد انقالبيون به كردستان عراق اعـزام شـد  
آن سوي مرزها گريختـه بودنـد و    هاي پي در پي، به  پس از تحمل شكست

  .خود را داشتند قصد سازماندهي مجدد و تقويت
اي سخت  جميل در كنار سپاهيان اسالم به آنان يورش برد و طي مبارزه

  18.به شهادت رسيد
  19.اتفاق افتاد 27/12/1374اين حادثه در تاريخ 

اش چنـين   هـايش بـه خـانواده    سردار شهيد جميل شهسواري در توصيه
ات  فرزندم جبار، هرگـز اجـازه نـده كسـي بـه خـاك و خانـه       «: نوشته است

دخترم فروزان، هميشه خدا را . خيانت بكند و شجاعانه از كشورت دفاع كن
امـروز سـالح دخترهـاي    . به ياد داشـته بـاش و حجابـت را فرامـوش نكـن     

  20».مسلمان در برابر دشمن حجابشان است
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پيكر پاك شهيد جميـل شهسـواري پـس از تشـييع در گلـزار شـهداي       
  21.پرده شدرزمانش به خاك س ديواندره و در جوار هم

نامه كامل و  زندگي. زندگي جميل شهسواري سراسر افتخار و غرور است
خاطرات و افتخارات سردار در كتابي به نـام شهسـوار كردسـتان بـه چـاپ      

  22.باشد رسيده است و گردآورنده آن موريس شيخي مي
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  ها نوشت پي
  )مشخصات شهيد(كپي كارنامه  -پرونده كارگزيني شاهد -1
  كتاب شهسوار كردستان -فرهنگي شاهدپرونده  -2
  3ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -3
  4ص ،برگزيده از كتاب شهسوار كردستان -پرونده فرهنگي شاهد -4
  3ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -5
  5و6صص همان، -6
  6ص همان، -7
  7ص همان، -8
  همان -9

  7ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -10
  13و14 صص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -11
  21و22ص ص ،برگزيده از كتاب شهسوار كردستان -پرونده فرهنگي شاهد -12
  8و7صص همان، -13
  103و104 همان،صص -14
  19ص همان، -15
  100ص همان، -16
  18ص همان، -17
  8ص همان، -18
  16ص نامه، زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -19
  28ص  ،برگزيده از كتاب شهسوار كردستان -فرهنگي شاهدپرونده  -20
  8ص همان،  -21
  همان -22
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ی مال صا   مد 
  

محمد جمـال صـالحي، فرزنـد محمـد، در سـيزده فـروردين مـاه سـال         
  1.آمددر شهرستان بيجار به دنيا 1340
دبيرسـتان   را درتحصيالت دوره متوسطه . سالگي وارد مدرسه شد 7در 

  3و2.ادامه داد) فعلي(دكتر علي شريعتي 
درد سالگي از دسـت داد و   16و پدرش را در  1354مادرش را در سال 

  4.يتيمي را از همان سنين جواني چشيد
) ره( همزمان با نهضت اسالمي مردم ايران به خيل سربازان حضرت امام

ها رهبري و راهنمايي  پيمايي آموزان را جهت شركت در راه  او دانش. پيوست
به مركز مبـارزه بـا رژيـم     محل تحصيل اوكرد و بدين وسيله دبيرستان  مي

  5.درآمده بود
. نمـود  از همان دوران نوجواني در مجالس و محافل مذهبي شـركت مـي  

  6.فعال داشت خواني و ادعيه شركت زني و تعزيه در مراسم سينه
به خاطر اينكه سربار برادرانش نباشـد، خـود او مشـغول بـه كـار شـد و       

  7.چرخاند زندگي خود را مي
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تحصيل را رها كرد و وارد نظـام شـد و در    1358بعد از انقالب در سال 
بعد از گذرانـدن دوره آموزشـي بـه جبهـه سـومار اعـزام        8/8/1350تاريخ 
  8.گرديد

كـه راننـده    -درگيري در منطقه سومار او يك بار پس از برگشت از يك
شـود و   كند و از ماشين پياده مي يك لحظه ماشين را كناري پارك مي -بود

گويد كه در نيم متري ماشين مـين وجـود دارد و زمـاني     به همرزمانش مي
شوند و به اين طريـق   شوند، متوجه اين موضوع مي كه همرزمانش پياده مي

  9.دهد يجان آنها را از مرگ نجات م
در بيجـار او مشـغول گذرانـدن    «: گويـد  عسگر عظيميان، همرزمش، مي

دوران آموزشي بود، يك روز در مسجد توسط آقاي تـوكلي اعـالم شـد كـه     
روز بعد در اتـاق آسايشـگاه   . ها را ياد گرفته است صالحي انواع آموزش برادر
ز اي انفجــاري ضـعيفي درســت كـرده بــود و زمـاني كــه در اتـاق را بــا     تلـه 
  10».شد كرديم، صداي انفجار بلند مي مي

تمام ذكـر و  . مراسم مذهبي معتقد بود و او به حضرت امام، سپاه، روحانيت
فكرش اين بود كه طبق رهنمودهاي امام بايد از دستاوردهاي انقالب حفاظـت  

كرد، ولـي بـه هنگـام مراسـم بـه       و پاسداري كند در قسمت تبليغات كار نمي
  11.كرد ك ميبرادران تبليغات كم

هاي سياسي و  شد و همچنين كتاب هايي را كه در سپاه منتشر مي كتاب
كرد و اكثر اوقـات   مذهبي از اساتيدي چون مطهري و بهشتي را مطالعه مي

  12.نمود قرآن تالوت مي
آقاي صالحي، شما بـا  : يك روز از او پرسيدم«: گويد عسگر عظيميان مي

ه دشمن افتـادي چـه كـاري انجـام     اين سن كمي كه داري، اگر در محاصر
من تا آخرين فشنگ خواهم جنگيد و اگـر  : دهي؟ او در جواب من گفت مي

گونه اطالعـات   اسير شوم و مرا شكنجه دهند و بخواهند تيرباران كنند هيچ
  13».و آمار و ارقامي را لو نخواهم داد
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هـاي سـاده    وي داراي اخالق و خويي بسيار نيكو بـود و هميشـه لبـاس   
در . هيچ گونه دلبستگي به تعلقات دنيايي و عاليق مادي نداشت. پوشيد مي

. گرفـت  برخوردهاي خود با مردم هميشه در سالم و احوالپرسي پيشـي مـي  
هيچ گاه عملي كه موجب آزردگي خاطر ديگران شود، از . زد كمتر حرف مي

به گفته يكي از دوسـتانش يـك   . كرد به تهيدستان كمك مي. زد او سر نمي
او . بخشد تمام مبلغي را كه همراه داشته است به خانواده تهيدستي مي شب

در برخـورد بـا فاميـل و    . كرد ها حقوق خود را به جبهه تقديم مي بيشتر ماه
اي گشـاده و سرشـار از عواطـف و احساسـات      خانواده و همرزمانش با چهره

  14.كرد لطيف رفتار مي
  15. در سقز بودمسئوليت او در جبهه فرمانده گردان جنداهللا

رفـتم، افتخـار    پاي او راه مي زماني كه پابه«: گويد يكي از همرزمانش مي
اش محكم و وجودش لبريز از ايمان  هايش سنگين بود و اراده قدم. كردم مي

  16».به خدا بود
گيـري نكننـد و    هيچ وقت از انقالب كنـاره «: كرد به برادرانش توصيه مي

  17».يار و ياور انقالب باشند
نفـر بودنـد،    10اگر در آسايشگاه . نشست تر از همه مي در مجالس پايين

كرد در نشستن آخرين نفر باشد و اگر كاري بود، او جلوتر از همـه   سعي مي
  18».من از همه كوچكترم و اين وظيفه من است«: گفت داد و مي انجام مي

بـه همرزمـانش   . و پيـروزي رزمنـدگان بـود   ) ره(آرزويش سالمتي امـام  
كـرد   كنم و شما آمين بگوييـد و دعـا مـي    من بعداز نماز دعا مي«: گفت مي

براي سـالمتي امـام، پيـروزي رزمنـدگان و اينكـه ضـد انقـالب بـه دسـت          
  ».پاسداران از بين برود

. داد او به فرماندهان عالقه خاصي نشان مـي «: گويد عسگر عظيميان مي
: ري يا فرماندهان؟ او گفتآيا امام را بيشتر دوست دا: يك روز از او پرسيدم

مندم كه اجراي دسـتورات فرمانـدهان    من به اين خاطر به فرماندهان عالقه
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آنها دستور امام است و بعـد داسـتان زمـان پيـامبر      الزم است، چون دستور 
ي جوان را به فرماندهي برگزيد و لزوم  را تعريف كرد كه پيامبر اسامه) ص(

  ».كردنداطاعت او را به ديگران يادآوري 
نيمه شب چند نفر بـه سـپاه    5/1يك مرتبه ساعت «: گويد همچنين مي

خواهنـد؟ او رفـت و    آمده بودند و از او خواستيم كه برود ببيند آنها چه مـي 
قصد حمله بـه ايـن   ) سقز(خبر آورد كه ضد انقالب نزديك روستاي ميرده 

از آنهـا   آن چند نفر به داخـل آسايشـگاه آمدنـد و صـالحي    . روستا را دارند
  19».ها برخورد كرد كه آنها شيفته صالحي شدند پذيرايي و با گرمي با آن

زماني كه صالحي به سقز آمد، تعداد زيادي از پيشمرگان كرد مسـلمان  
بيـا بـرويم پـيش    «: گويـد  يك روز همرزمش به صالحي مـي . هم آنجا بودند

و هيكـل   آيم، چـون آنهـا قـد    من نمي«: گويد خندد و مي صالحي مي» .آنها
ولـي صـالحي بـا آن    » .درشتي دارند و من داراي چنين خصوصيتي نيسـتم 

هنگـام  . شـدند  برادران به عمليات رفتند و آن پيشـمرگان جـذب صـالحي    
نفر از پيشمرگان كرد با اتوبوس بـه بيجـار رفتنـد و در     60شهادت صالحي 

  20.تشيع جنازه او شركت كردند
  21.شد او در جبهه دوبار مجروح 

خواهم به قـم   مي: يك روز به من گفت«: گويد صالحي، برادرش، مي محمد
مقداري پول را بايد به قـم  : خواهيد به آنجا برويد؟ او گفت چرا مي: گفتم. بروم

وجوهـات  نـذورات و  واليـت فقيـه هسـتند و     مقلدبعد فهميدم ايشان . برسانم
را نخـواهم   برد و در آن روز احساس كـردم كـه ديگـر او    اسالمي را به آنجا مي

  22».ديد
واحـد   دربـه محـض اينكـه    . اوقات فراغتش طوري نبودكه به بطالت بگـذرد 

هـاي   رفت و به كساني كه در كالس شد، به آسايشگاه مي خودش كارش تمام مي
  23.داد ها را آموزش مي ها را خوب ياد نگرفته بودند، سالح آموزشي، آموزش
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تش يكي از دوستانش به يك روز قبل از شهاد«: گويد محمد صالحي مي
آيـد، اول   او هر وقت به مرخصي مي: گفتم. منزل ما آمد و سراغ او را گرفت

صبح روز بعد به سقز زنگ زدم و سراغ جمال را گـرفتم،  . زند به شما سر مي
ساعت يك بعد از ظهر بـود  . او خودش به بيجار خواهد آمد: ولي آنها گفتند

  24».ر آوردندبيجابه هايش جنازه او را  كه همرزم
نحوه شهادت جمال را يكـي از دوسـتانش بـه ايـن     «: گويد همچنين مي

بيدار . در آسايشگاه خوابيده بودم كه صداي گريه شنيدم: صورت گفته است
به نـزد  . شدم و در گوشه اتاق جمال را ديدم كه در حال گريه و زاري است

كـه بـه سـقز     از زمـاني . چيزي نيست: چرا ناراحتي؟ گفت: او رفتم و گفتم
دانم چرا خدا مرا قبول  ام ولي نمي ها شركت كرده ام، در تمامي عمليات آمده
هفت روز بعد از . دانست لياقتي مي كند و به شهادت نرسيدن خود را بي نمي

در محاصره قـرار   ننزا اين ماجرا در حين برگشت از پاكسازي روستاي كس
را از محاصره بيرون بيـاورد   كند كه نيروها جمال سعي بر اين مي. گيرند مي

دهـد كـه    دسـتور مـي   -كه تك فرزند خانواده نيز هسـت  -چي سيم و به بي
او موفـق بـه فـرار    . سيم را به او بدهد و خودش را از مهلكه نجات بدهـد  بي
د كـه  نبين گردند، مي ها به منطقه برمي صبح كه براي آوردن جنازه. شود مي

  » .جمال سالم است  زهاند ولي جنا ها را مثله كرده جنازه
بعد از دو ماه كه من به سقز رفتم قاتل جمال در زنـدان بـود و اعتـراف    

شناختيم و چنـد   ما او را مي: گفت كرد كه جمال را با قناسه زده است و مي
حتي چندين عمليات را به خـاطر  . بار تصميم به ترور و كشتن او را داشتيم
فنگم ايشان را نشـانه گـرفتم و بـه    كشتن او ترتيب داديم و من با دوربين ت

تنها دليل من براي اين كه نگذاشتم كه جنـازه او را  : گفت مي. رساندم قتل
بسيار شجاع و دلير بـود و فقـط   . آمد مثله كنند اين بود كه از او خوشم مي

  25».ساعت او را برداشتم
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سـقز   ننـزا  در روستاي كس 2/12/1362شهيد جمال صالحي در تاريخ 
  26.به شهادت رسيد )كردستان(

پيكر مطهرش در استان كردستان، گلزار شـهداي شهرسـتان بيجـار بـه     
  27.خاك سپرده شد
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ی    طا
  

در روستاي  1336، در سال و مرجان حيدري جعفر طالبي، فرزند حمزه
  1.آباد استان كردستان به دنيا آمد سريش

كودكي عالقـه زيـادي بـه اسـالم داشـت و از همـان زمـان در        ايشان از 
  2.خانه مشغول به يادگيري قرآن و خواندن ادعيه شد مكتب

در مدرسـه خاقـاني   1347تا سـال   1342ايشان دوره ابتدايي را از سال 
  3.آباد شهرستان قروه به اتمام رسانيد روستاي سريش

و گـرفتن  هبي او عالقه خاصي به مسجد رفتن و شركت در مراسـم مـذ  
  4.روزه داشت

روزي مـن بـه او   . مـاه رمضـان بـود   «: گويد مادرش، مرجان حيدري، مي
او هـم  . پسرم، بهتر است در خانه نماز بخواني و زياد بـه مسـجد نـرو   : گفتم

به او . كند من شب خواب ديدم كه او زير لب چيزي را زمزمه مي. قبول كرد
چـه  : به او گفـتم ). س(را تسبيحات حضرت زه: خواني؟ گفت چه مي: گفتم

آن روحاني بهـش  . ام در مسجد ياد گرفته: كسي به تو اين را ياد داده؟ گفت
گفته بودكه در موقع خواب اين دعا را بخوان و ثواب آن برابر است با كسـي  

  5».كه به حج رفته باشد و بعد من اجازه دادم او دوباره به مسجد برود
  6.عالقه داشتخواني  او همچنين به موعظه و روضه
در مراسم دعا و زيارت عاشـورا شـركت   . كرد كارهاي فرهنگي زيادي مي

  7.داشت
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بـه پـدر و   . داشت و بسـيار بـاتقوا بـود    و قلبي مهربانبود او فردي آرام 
  8.كرد گذاشت و هيچ گاه در عبادت كوتاهي نمي مادرش احترام مي

رو بـود   ادهايشان عالقه زيادي به دين داشت و بسيار خوش اخالق و گش
  9.كرد و با هر كسي نسبت به سنش رفتار مي

همچنين فردي فعال، اجتماعي، معاشرتي و مردمي بود و در ماه مبارك 
رفـت و   هـا مـي   هاي محرم و صـفر بـه هيئـت    در ماه. گرفت رمضان روزه مي

  10.كرد عزاداري مي
هايي از جمله كتاب اصول  ايشان در خانه كتابخانه بزرگي داشت و كتاب

ه و خصوصـاً كتـاب اصـول    يـ الفق كافي، التهذيب، االستبصار، من ال يحضـره 
دوم احـواالت  و جلـد اول  . داد جلد آن را مورد مطالعه قرار مـي  4كافي هر 

  11.و جلد سوم و چهارم اخالقيات و ادعيه بود) ع(ائمه
ايشان از افراد منافق، ضد انقالب، خـائنين بـه انقـالب و از كسـاني كـه      

مـن  «: گفـت  آمـد و مـي   ه ناموس مردم داشـتند، بـدش مـي   چشم خيانت ب
  12»ها در روز قيامت چه پاسخي براي اعمال خود دارند؟ دانم اين نمي

كرد  ها و مشكالت صبورانه، با درايت و قاطع برخورد مي ايشان در بحران
آرام و بـا فكـر    خيلي نـرم و  . هراسيد كرد و نمي و اصالً از مشكالت فرار نمي

  13.كرد حل ميمشكالت را 
ي آموزش را در همدان  دوره 14.رفت سالگي به خدمت سربازي  18او در 

او نيز همچون سـاير  . دوره سربازي او مصادف با شروع انقالب بود 15.گذراند
و بعد از اينكه امام دسـتور داد   كردسربازان به دستور امام در آن زمان فرار 

  16.دوباره به پادگان رفت و خود را معرفي كرد
هاي سياسي كرد  قبل از انقالب از همان دوران سربازي شروع به فعاليت

كرد كه در اين رابطه يـك   ها و نوارهاي امام را بين مردم پخش مي و عكس
  17.بار بازداشت شد و مورد شكنجه قرار گرفت
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يك دفعه او با چند نفر از دوستانش «: گويد برادرش، مجتبي طالبي، مي
هـاي امـام را توزيـع     هـا و رسـاله   ايـران رفـت و اعالميـه    به بسياري از نقاط

رفتند و  اي هم به قم، نجف و يا به ديگر نقاط مي كردند در آن موقع عده مي
  .دادند هاي سياسي انجام مي فعاليت

ير وجود داشـت و بـا آن   حتي آنها اتاقي داشتند كه در آنجا دستگاه تكث
  18.كردند داري مي هو نوارهاي امام را تكثير و نگ ها اعالميه

با دستور امام مبني بر تشكيل كميته انقالب ايشان اولين نفري بود كـه  
  19.عضو اعضاي اصلي كميته شد

بعد از سربازي در واقع جزو چهارمين، پنجمين نفري بود كه عضو سپاه 
  20.پاسداران شهرستان قروه شد

ه پاسداران هاي اصلي كميته انقالب و بعدها در سپا ايشان يكي از ستون
را ها  هاي سپاه و كميته شركت داشت و آن منطقه بود و در تمامي مأموريت

كرد و مردم را به انقالب و كميتـه و سـپاه فـرا     حتي تبليغ مي. كرد اجرا مي
  21.خواند مي

  22.باشد وي متاهل و داراي يك فرزند پسر مي
بـود و  با همسرش بسيار خوب و مهربان و براي او احترام زيـادي قايـل   

  23.كرد كه به پدر و مادرش احترام بگذارد هميشه به او توصيه مي
  24.جعفر طالبي فرمانده عمليات سپاه پاسداران قروه بود

كـرديم و مـن    ما در دهگالن خـدمت مـي  «: گويد علي اشرف مومني مي
جعفر طالبي آمد و به پايگاه اعالم وضعيت قرمز كـرد و  . مسئول پايگاه بودم

: دانـي؟ گفـت   از كجـا مـي  : گفتم. ها هستند ها همين نزديكي گروهك: گفت
با هم به محور رفتيم كه ناگهـان در كمـين   . يك نفر به من خبر داده است

دشمن افتاديم و به زحمت توانستيم از كمين خارج شويم و بعد بـه روسـتا   
 تو از سپاه پـول . حرامت باشد: طالبي آن فرد را ديد و به او گفت. برگشتيم

  25».دهي گيري و عليه ما خبر مي مي
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زمـاني چنـد شـهر مـرزي اسـتان      «: گويـد  علي ضـيايي، مـي   همرزمش،
تصـرف  . كردستان از جمله كامياران بـه تصـرف ضـد انقـالب درآمـده بـود      

يكي به خاطر حاشـيه امنيتـي كـه    : كامياران از دو جهت داراي اهميت بود
صرف كامياران ارتباط بـا  براي شهر سنندج داشت و دوم به خاطر اينكه با ت

شد و قرار بود كـه ايـن    كرمانشاه، مهمترين شهر نزديك سنندج، برقرار مي
قبالً چندين بار توسط سپاه براي آزادسازي اين منطقه . شهر پاكسازي شود

  .هاي بسياري صورت گرفته بود عمليات
سرانجام جعفر طالبي با همكاري شـهيد يـداهللا حاجيـان وارد عمليـات     

. آباد به همراه ايشان راهـي شـدند   نفر از روستاي سريش 60حدود  شدند و
شد، يكي از  براي رسيدن به شهر كامياران بايد از دو محور عمليات آغاز مي

كامياران كه در اين محور طالبي اجراي عمليات را بـر   -طرف جاده سنندج
كاميـاران كـه اجـراي عمليـات در ايـن       -عهده داشت و دوم جاده مريـوان 

  .طقه به عهده يداهللا حاجيان بودمن
هاي متعددي  در ابتداي كار بايد پايگاه. ما در بين نيروهاي طالبي بوديم

  .كرديم در روستاهاي اطراف كامياران را منهدم مي
دار آن بـود، بعـد از تصـرف     در محور عملياتي كه شهيد حاجيـان عهـده  

در جاده مريوان وارد عمـل شـده بـود و     سنندجهاي دشمن از محور  پايگاه
بدين ترتيب شهر از دو سو، هم از محـور مريـوان و هـم از محـور سـنندج      

در ايـن  . كامياران محاصره شد و در نتيجه ارتباط آن بـا خـارج قطـع شـد    
هاي سپاه كامياران به فرمانـدهي بـرادر حـاج رضـا عسـگري در       هنگام بچه

روهـاي شورشـي را بـه خـود جلـب      و توجـه ني كـرد  داخل شروع به مبارزه 
تري وارد شهر شدند  همين امر باعث شد كه با حجم درگيري سبك. نمودند

. و بعد از چند ساعت جنگ شدت يافت و تا فرداي آن روز به طول انجاميـد 
جا گذاشتن تعداد زيادي كشته و مجروح و با تخليه شهر پـا بـه    دشمن بابه
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ز بـه اسـارت درآمدنـد و منطقـه آزاد     فرار گذاشت و تعداد زيادي از آنها نيـ 
  26».شد

كمـين  . يك شب با هم در كمـين بـوديم  «: گويد آقاي محمد مومني مي
ها بين دهگالن و قروه بود و ما به اتفاق آقاي طالبي به آنجا رفتـيم   گروهك

مـن  . مـا درگيـر شـديم   . كرد ها تمامي منطقه را پر  كه صداي شليك گلوله
وقتـي بـه   من در حالت اغما بـودم  . رسيدند مجروح شدم و بقيه به شهادت

م يـك نفـر زنـده اسـت و تـك و تنهـا در حـال جنگيـدن         هوش آمدم ديد
هـا   وقتي جلو آمد، ديديم كه جعفر طالبي است و دارد با گروهـك . باشد مي

ها را به هالكـت برسـاند و    سرانجام او توانست چند تن از آن. كند مبارزه مي
  27».نشيني كردند آنها عقب

جعفـر طـالبي چنـد نفـر     « :گويـد  ي ديگري مي حمد مؤمني در خاطرهم
در حال انتقال آنها به پشت جبهـه بودكـه در   . ها گرفته بود اسير از گروهك

شود و طالبي با چنـد نفـر    راه با كمين دشمنان مواجه و درگيري شروع مي
چند نفر از ماشـين پيـاده شـدند و    . بود 50ديگر سوار ماشين اسلحه كاليبر

شروع به حمله  50وضع گرفتند و ايشان در ماشين ماند و با اسلحه كاليبرم
  28.دهدنها را شكست گلوله بست و توانست آ به كرد و دشمن را

هاي جنگ حضور داشت و يـك   ماه در جبهه 37ايشان تا لحظه شهادت 
  29.بار مجروح شد

 توسط ضدانقالب به وسـيله  25/9/1361سرانجام جعفر طالبي در تاريخ 
ــه شــهادت چكمــين و در حــال درگيــري در محــور مــو  ش در دهگــالن ب

  30.ديرس مي
كردستان به خاك  آباد از توابع سريشپيكر مطهرش را در گلزار شهداي 

  31.سپردند
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  1ص سرگذشت پژوهي، -طالبي، مجتبي -2
  5ص سرگذشت پژوهي، -مرجان حيدري، -3
  5ص همان، -4
  4ص همان، -5
  4ص  سرگذشت پژوهي، -مرجانحيدري، -6
  3ص  سرگذشت پژوهي، -طالبي، مجتبي -7
  6ص همان، -8
  25ص سرگذشت پژوهي، -طالبي، معصومه -9

  8ص  سرگذشت پژوهي، -حيدري، مرجان -10
  2ص  سرگذشت پژوهي، -مجتبي طالبي، -11
  8ص  سرگذشت پژوهي، -رجانم حيدري، -12
  30ص  سرگذشت پژوهي، -مومني، محمد -13
  9ص  سرگذشت پژوهي، -مرجان حيدري، -14
  1ص  سرگذشت پژوهي، -مجتبي طالبي، -15
  9ص  سرگذشت پژوهي، -حيدري، مرجان -16
  4ص  سرگذشت پژوهي، -مجتبي طالبي، -17
  4ص همان،-18
  4ص همان، -19
  12ص پژوهي،سرگذشت  -حيدري،مرجان -20
  4ص سرگذشت پژوهي، -مجتبيطالبي،  -21
  2ص مشخصات شهيد، -سرگذشت پژوهي -22
  11ص سرگذشت پژوهي، -حيدري، مرجان -23
  2ص  مشخصات شهيد، -سرگذشت پژوهي -24
  32ص سرگذشت پژوهي، -مومني، علي اشرف -25
   سرگذشت پژوهي -علي ،ضيايي -26
   سرگذشت پژوهي -مومني،محمد -27
   انهم -28
  2ص مشخصات شهيد، -سرگذشت پژوهي -29
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  2ص  مشخصات شهيد، -سرگذشت پژوهي -31
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ه   مان 
  

 1332ماه سال عثمان فرشته، فرزند محمد مراد و صفيه، در دوم اسفند 
و در يـك   از توابع شهرستان سـروآباد مرز  هدر دهستان اورامان، روستاي دل

  1.خانواده محروم و مستضعف و رنج كشيده متولد شد
اش فقط تا  وي به علت فقر مالي و كمك در امر كشاورزي به پدر گرامي

  2.مقطع پنجم به تحصيل ادامه داد
سرپرستي عثمان بـه بـرادر    پدرش دار فاني را وداع گفت و 1351سال 

در همان سال به خدمت سربازي رفت و به عنوان مربي . بزرگش واگذار شد
  3.در باشگاه افسران قوچان مشغول به خدمت شد

بعداز گذراندن دوران سربازي براي كار به اهواز رفت و در آنجا به عنوان 
اي او حاصل دسـترنج خـود را بـر   . معمار در يك شركت مشغول به كار شد

  4.فرستاد خانواده مي
با شروع انقالب همگام با مردم متعهد و مسلمان در راه به ثمـر رسـيدن   

گيري داشت و ظلم و ستم دسـتگاه حكـومتي بـرايش     انقالب فعاليت چشم
  5.قابل هضم نبود
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كـه از   -پس از پيروزي انقالب به عثمان فرشتههاي ضد انقالب  گروهك
ز بود و با توجـه بـه جايگـاه مردمـي و     نظر سياسي فردي آگاه به مسايل رو

حاضر بودند هرگونه امكانات رفاهي در اختيارش  -رزمي كه داشتشجاعت 
ت كه دانس مي» فرشته«ولي  ،قرار دهند تا او را جذب تشكيالت خود نمايند

او از همـان اوايـل    .شرايط آنها را قبول نكـرد  آنها نوكران بيگانگان هستند،
يك قبضه تفنگ برنو خريد و در  مبارزه راي شروعپيروزي انقالب اسالمي ب
  .ديده فعاليت خود را آغاز كرد كنار همرزمان كرد ستم

 -گرا ها و احزاب چپ همان اوايل انقالب اسالمي كردستان از گروهكدر 
آلوده شد و بـه اسـم دفـاع از خلـق      -كه در ميان مردم هم جايگاه نداشتند

هـاي مختلـف    شـدند و بـه بهانـه    ميهاي زيادي  كرد هر روز مرتكب جنايت
هر روز » فرشته«خانواده . كردند مردم محروم و ستمديده را آزار و اذيت مي

شدند كه عثمان بـه آنهـا    تهديد ميهاي ملحد اذيت و  از طرف اين گروهك
ــدد، ولــي اويپب ــود  -ون فريــب آنهــا را نخــورد واز  -كــه پيــرو خــط امــام ب

اه توسط حزب كومله زنـداني شـد،   حتي يك م. هايشان باكي نداشت تهديد
. ولي پس از آزادي به صفوف پيشمرگان كرد مسلمان در كرمانشاه پيوسـت 

برادران پيشمرگ مسلمان با شناختي كه از برادر عثمان فرشته داشتند، بـا  
از همان اوان ورود، وي به . آغوش باز اين مرد رشيد و شجاع را قبول كردند

سـپس از ايـن طريـق بـه مبـارزه       6.شـد  انتخاب عنوان مسئول گروه ضربت
سياسي، اجتماعي با ضد انقالبيون و اجانـب دسـت نشـانده شـرق و غـرب      

  .پرداخت
. در ميان مردم به فردي مومن و متعهد و اهل ايمان و تقوي مشهور بود

هـا بـه راز و نيـاز بـا      سـاعت . نمود قبل از نماز و بعد از نماز قرآن تالوت مي
در مراسـم و مجـالس شـادي و سـوگواري مـردم      شد و  خداوند مشغول مي

  7.كرد و باعث دلگرمي همگان بود شركت مي
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آنها زنـدگي سـاده و   . عثمان فرشته با خانم پروانه مجيديان ازدواج كرد
  8.آاليشي  داشتند، زيرا عثمان به فكر ماديات نبود بي

فرشـته كـه در تـاريخ     وحاصل ازدواج آنها فرزند پسري است به نام شاه
  9.متولد شد 1/9/1360

كرد با مردم ساده و فقير برخورد مناسبي داشته باشد و  فرشته سعي مي
  10.رساندب از نظر مالي به آنها ياري 

ـ  ايشـان يك روز به همـراه  «: گويد حاجي سالم محمد، همرزمش، مي راي ب
 در بين راه پرا چيزي نمانده بود كه عثمان فرشته. تهيه آذوقه و خوراكي رفتيم

فوراً فرمان ماشـين را   عصا به دست داشت زير بگيرد، كه اي را  ساله 50يرزن 
عثمان . پيرزن وسط جاده افتاده بود. پيچاند و با فرياد يا اهللا ماشين متوقف شد

. وقتي كه از سالمتي پيرزن مطمئن شـد . فوري پياده شد و پيرزن را بلند كرد
خواهم به روابـط عمـومي    مي: گفتايشان . روي؟ شما را برسانم ا ميكج: گفت

عثمان كه اين مطلب را شنيد، . سپاه بروم و مقداري غذا از ايشان كمك بگيرم
اش تهيه كرده بود، به منزل پيرزن برد و متوجه  هر چه آذوقه كه براي خانواده

سـال سـن دارد و توانـايي مخـارج      70شد كه همسرش نابينا اسـت و حـدود   
بـرد و كمكشـان    شـه بـراي آنهـا غـذا مـي     زندگي را نداردو از آن به بعـد همي 

  11.كرد مي
آنها  اي مستضعف و فقير به دنيا آمده بود،  عثمان فرشته چون از خانواده

نمود كه ياور مسـتمندان باشـيد و    كرد و به خانواده سفارش مي را درك مي
  12.به آنها كمك كنيد

وي با سـازماندهي نيروهـاي جديـد بـه عنـوان نيـروي عمـل كننـده در         
هـاي   كامياران بيش از دوازده روسـتا را بـا درگيـري    - كسازي محور مريوانپا

از چنگ آزاد كـرد و بـه عنـوان فرمانـده عمليـات آن محـور        ضد انقالبمهم 
  13.بود
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در آن زمان فرمانده سپاه سردار رشيد اسالم شهيد احمد متوسليان بود 
ز تهـاجم  در آغـا . كرد كه عثمان فرشته به عنوان بازوي راست وي عمل مي

سلطان به  رژيم بعث عراق به ميهن، بعضي از مناطق كردنشين از جمله قوچ
تصرف آنها درآمده بود كه عثمان با همراهي چند تن از همرزمانش توانست 

ها به اسارت درآمدند و  اين منطقه حساس را آزاد كند و عده زيادي از بعثي
  .اي هم كشته شدند عده

هاي ضـد   ر منطقه مريوان چه با گروهكهاي داخلي د در اغلب درگيري
  14.ها با رشادت كامل شركت داشت انقالب و يا با عراقي

 جـا مسـتقر   در آن كه يك شركت دولتي - يوهربه نام زمان گ بود اي منطقه
پـس از  «: گويد محمود پور اسدي درباره نحوه شهادت عثمان فرشته مي  - بود

باالي آن شركت يـك  . ر شدندنيروهاي خودي در آنجا مستق منطقه  پاكسازي
ين نام داشـت و  به شركت فوق مسلط بود اين كوه تف كوه بلندي بود كه كامالً

ضد انقالبيون باالي كوه مستقر بودند و شركت در معرض ديد مستقيم دشمن 
قرار داشت و هنگام تردد، نيروهاي خـودي مـورد هـدف ضـد انقالبيـون قـرار       

دهنـد كـه    انده عثمان فرشـته اطـالع مـي   سيم به فرم از طريق بي. گرفتند مي
بعد از يك ساعت ايشان به منطقه رسيد و محـل  . ها دارند چنين وضعيتي بچه

خدايا به اميـد  «: او با لهجه شيريني گفت. استقرار دشمن را به اطالع رساندند
  ».تو

هنگـام شـليك تـوپ عمـل      امـا را مسلح نمود  106عثمان فرشته توپ 
فرشته به پشت تـوپ آمـد و وقتـي دسـتش را بـه      ننمود و همين كه برادر 

بر طرف كند، يك مرتبه توپ عمل كرد و آتش  پشت توپ برد كه اشكال را
  .به شهادت رساند عقبه آن عثمان را
  15.تكه شده بود انگيزي بود و جنازه ايشان تكه  ي غم خيلي فاجعه

در محـل كاميـاران    1361عثمان فرشته در بيست و پنجم تير ماه سال 
  16.ي توپ خودي به درجه رفيع شهادت نائل گرديد بر اثر انفجار لوله
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  17.او اولين شهيد خانواده است
  18.مرز به خاك سپردند هپيكر پاكش را در زادگاهش روستاي دل

   



  )استان كردستان جلد اول(هاي تاريخ  فرهنگنامه جاودانه    110

  ها نوشت پي
  مشخصات شهيد -پرونده كارگزيني شاهد -1
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -2
  همان -3
  همان -4
  همان -5
  همان -6
  سرگذشت پژوهي -فرشته، محمود -7
  كپي شناسنامه -پرونده كارگزيني شاهد -8
  همان  -9

  سرگذشت پژوهي -فرشته، محمود -10
  سرگذشت پژوهي -سالم محمدي، حاجي -11
  خاطره -اكرادي، امير -12
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -13
  همان -14
  خاطره -پوراسدي، محمود -15
  مشخصات شهيد -كارگزيني شاهدپرونده  -16
  همان -17
  محل دفن  -پرونده كارگزيني شاهد -18

    



    111حميدرضا كاوه  

  
  

  

دی و   و کا
  

پرويــز كاكســوندي، فرزنــد محمــدخان، در تــاريخ اول مهــر مــاه ســال  
  1.كردستان به دنيا آمددر روستاي گاوشله استان 1337

او تا پنجم ابتدايي ادامه تحصيل داد ولي به علت نبود مدرسه در روسـتا  
  .ترك تحصيل نمود

و به عنوان فرمانـده   شد و سپس عضو رسمي سپاه 4/2/1359در تاريخ 
  2.انتخاب شد) ص(گردان حضرت رسول

هـايي كـه بـا ضـد      در تمامي جنگ. او تابع اسالم و حكومت اسالمي بود
  3.گرفت، حضور فعالي داشت انقالب صورت مي

نمود و دربـاره جبهـه و    پرويز در اوقات فراغت جوانان روستا را جمع مي
  4.كرد ت ميباسالم و مبارزه با ضد انقالبيون صح

داد و به همـين   به قرآن اهميت زيادي مي«: گويد حسينعلي موسوي مي
به قـرآن  : گفت مي گذاشت و ميهاي عقيدتي  منظور براي نيروهايش كالس

اهميت زيادي بدهيد، چون موفقيت ما بستگي به ايمان و عمـل صـالح مـا    
  5».دارد
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رو بود و با نيروهايش مانند يك بـرادر دلسـوز    او هميشه مهربان و خنده
  6.جنگيد براي پيشبرد اهداف اسالم با شهامت و شجاعانه مي. كرد رفتار مي

با زحمات زيادي كه در ايـن  . دهاي او سركوب اشرار بو يكي از ماموريت
  7.راه كشيد، باعث شد تا دوباره امنيت و آسايش را به آن منطقه بازگرداند

يافت و هميشه همرزمـانش را   ميها و نماز جمعه حضور  پيمايي او در راه
  8.كرد در اينگونه موارد دعوت به شركت مي

  9.شتاو در مراسم نماز جمعه و دعاهاي كميل و توسل شركت فعال دا
آيـا  : گفـت  او بـه مـا مـي   «: گويـد  زاده، همرزمش، مي سيد حسين هادي

دانيد چرا امام خميني به ايران آمد و ما را از رژيم طاغوت نجات داد؟ به  مي
خاطر اينكه ما مسـلمانيم، در پنـاه لطـف خداونـد و در كشـورمان آسـوده       

نزد خدا سربلند زندگي كنيم و ما وظيفه داريم راه امام را ادامه دهيم تا در 
  10».شويم

در درگيـري روسـتاي كـول و    «: گويـد  محمد نصـيري، همـرزمش، مـي   
جنگيـد و بـه آن    خر او زخمي شد، ولي با آن زخمـش بـا دشـمن مـي     دوزه

  11».داد اهميتي نمي
هر زمان كه كار سـخت و مشـكلي   «: گويد سردار شفيعي، همرزمش، مي

داد و گروه او يكـي از   جام ميشد و آن كار را ان آمد، او داوطلب مي پيش مي
  12».آمد ترين پيشمرگان مسلمان كرد به شمار مي منظم

او . با دختري از شهرسـتان بيجـار ازدواج كـرد    1363او در مهرماه سال 
  13.شدبعد از مدتي از ازدواجش راهي جبهه 

ــاريخ  ــه اطــراف   18/8/1363در ت ــراي ايجــاد كمــين ب هنگــامي كــه ب
ن آباد ديواندره رفته بود، پس از بازگشـت مـورد   گاه و حسي روستاهاي قلعه

كمين نيروهاي ضد انقالب قرار گرفت و بعد  از نيم ساعت مقابله با آنهـا از  
  14.ناحيه سر و سينه تير خورد و به شهادت رسيد

  15.اند پيكر مطهرش را در روستاي گاوشله به خاك  سپرده
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  ها نوشت پي
  طرح احيا -پرونده كارگزيني شاهد -1
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -2
  1ص سرگذشت پژوهي، -كاكسوند، محمدخان -3
  ص همان، -4
  7ص  سرگذشت پژوهي، -موسوي، حسينعلي -5
  همان  -6
  5ص ،خاطرات -حضرتي -7
  خاطرات -كاكسوند، محمدخان -8
  خاطرات -حضرتي -9

  خاطرات -زاده، حسين هادي -10
  نصيري، محمد، خاطرات -11
  خاطرات -شفيعي -12
  نامه زندگي -پرونده فرهنگي شاهد -13
  همان -14
  همان -15
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  ید رضا کاوه
  

و پنجم شهريور ماه  بيستاصغر و قدمخير، در  حميدرضا كاوه، فرزند علي
  1.در قروه از توابع كردستان به دنيا آمد1346سال 

آنجـا  رفـت و در   خانـه مـي   ايشان قبل از اينكه به مدرسه برود، به مكتب
از همـان كـودكي     2گرفـت  قرآن و همچنين نماز و ديگر احكـام را فـرا مـي   

  3.گرايش به دينداري، راستگويي، صداقت و شجاعت داشت
و دوره راهنمايي را در مدرسـه   4ي ابتدايي را در مدرسه مهرگان او دوره

  5.كوروش كبير تا سوم راهنمايي درس خواند
در مراسـم دعـاي   . داد صـي مـي  ايشان به انجام فرايض ديني اهميت خا

كميل و نمازهاي جماعت و جمعه و همچنين در مراسم عزاداري ماه محرم 
  6.شركت فعالي داشت

اهللا دستغيب، شهيد  هايي از شهيد آيت اوقات فراغتش را با مطالعه كتاب
هـاي   همچنـين بـه رشـته   گذرانـد و   مـي هاي امـام   كتاب و اهللا مطهري آيت

  7.پرداخت مي ها نجام آناشت و گاهي اوقات به خطاطي و نقاشي عالقه دا
. كـرد  بود و مشكالت را به راحتـي حـل مـي    فردي بسيار بردبار و صبور

  8كرد  مي حلنيز تا حد توان  را مشكالت مردم
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پايان دوره تحصيل راهنمايي حميدرضا مصادف با شروع انقالب اسالمي 
او در اين زمان عالوه  9.به رهبري امام خميني عليه حكومت ستمشاهي بود

هـا   هاي حضرت امام بين مردم در تظـاهرات و را هپيمـايي   بر پخش اعالميه
كه بـه طـور مخفيانـه بـراي چسـباندن       -ها در يكي از شب. كرد شركت مي

، ولـي  شدرو  با نيروهاي رژيم شاه روبه -هاي امام به خيابان رفته بود اعالميه
  10.ست آنها فرار كنداز د توانستبا زرنگي و اعتماد به نفس 

ها اين بود  پيمايي انگيزه حميدرضا براي حضور در صحنه اجتماعات و راه
طبق پيامي كه امام دستور داده بايد شركت كنيم و ما سرباز «: گفت كه مي

  11».امام هستيم و بايد تابع دستورات او باشيم
 حميدرضا در همان سال ترك تحصيل با فرمان امام براي تشكيل بسيج

از آن  زمـان بـه بعـد    . كرد و وارد پايگاه مقاومت بسيج شهرستان قروه شد
 شناپذير با گذشت و ايثار وصفسر گذاشت،  پشتهاي رزمي خود را  فعاليت

  .شدآغاز 
حميدرضا در مدتي كه به عنوان بسـيجي پيـروخط امـام  بـود، از نظـر      

  12.شد اخالقي نمونه بارز يك بسيجي مبارز محسوب مي
هاي او را ديدند و  بعد از اينكه فعاليت. داد يگاه بسيج نگهباني مياو در پا

خدمت سـربازي او در بسـيج موافقـت    با پي بردند فرد فعال و زرنگي است، 
  14.ديد او در بسيج آموزش اسلحه مي 13.كردند

 بـدون حقـوق  كرد، حدود يك سـال   اوايل كه در بسيج بود و خدمت مي
گرفت، اما حقوقش را  سپاه شد حقوق ميكرد، ولي بعد كه عضو  خدمت مي

  15.كرد هاي محروم خرج مي براي خانواده
هاي قابل توجـه در بسـيج عضـو     ها و فداكاري حميدرضا پس از رشادت
 ها كوملهگروه بعد از انقالب كارش مبارزه با  16.رسمي سپاه پاسداران گرديد

  17.و منافقين بود  و  دمكرات
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هـاي   ظات كردستان جهت شركت در دورهترين لح حميدرضا در بحراني
پس از آن جهت انجام ماموريت به شهرستان . آموزشي به سنندج اعزام شد

ديواندره رفت و در قسمت عمليات سپاه آن شهرستان مشغول بـه خـدمت   
  18.شد

ناپذير توانسـت در   داشت، ولي با شجاعت وصفكمي كه سن  كاوه با اين
در . به نبرد تن به تن بـا دشـمن برخيـزد   هاي مختلف بارها و بارها  عمليات
كـرد و اصـالً خسـتگي در او وجـود      هاي سنگين منطقه شركت مي عمليات

نداشت و پس از مدتي با كسـب تجـارب جنگـي در منطقـه كردسـتان بـه       
  19.عنوان يكي از نيروهاي رده باال از لحاظ عملياتي انتخاب شد

ــاريخ  ان قــروه راهــي از طريــق ســپاه پاســدار 20/2/1361ايشــان در ت
  20.هاي جنگ شد جبهه

به عنوان فرمانده گردان عمليـاتي سـپاه مريـوان و     1/1/1363در تاريخ 
  21.عمليات سقز انتخاب گرديد -اطالعات

وريـور از توابـع   تدر عمليات پاكسازي «: گويد اصغر طالبي، مي همرزم او، علي
عمليـات بـدين   طرح   - كه فرماندهي آن به عهده ايشان بود - شهرستان سنندج

ترتيب بود كه نيروها قبل از سپيده صبح بايد ارتفاعات مشرف به روسـتاي فـوق   
بعـد از چنـدين سـاعت پيـاده روي     . يافتنـد  كردنـد و اسـتقرار مـي    را تصرف مي

در اين موقعيت حساس ناگاه تيري . هاي منطقه به نزديكي روستا رسيديم دركوه
ضور نيروهـاي خـودي در منطقـه    از دست يكي از برادران شليك و دشمن از ح

در همين حال با هوشياري و تدبيري كه حميدرضا كاوه داشت، دستور . آگاه شد
هاي منطقه بلندتر بود  پيشروي سريع به سوي قله داد كه ارتفاع آن از تمامي قله

همين امـر باعـث شـد دشـمن     . و نيروها را قبل از رسيدن دشمن به آنجا رساند
ــدناكــام بمانــد و شكســت ب  اعضــاي مــا توانســتيم حــدود چهــل تــن از . خورن

هاي مسلح را به هالكت برسانيم و در نهايت منطقـه بـه تصـرف كامـل      گروهك
  22.نيروهاي سپاه درآمد
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زه كـوره بـه   يدر محور كو 15/7/1364سرانجام حميدرضا كاوه در تاريخ 
افتاد و بعد از ساعتي جنـگ   ضد انقالبيون مسلح كوملهكمين بيست نفر از 

  23.نابرابر به شهادت رسيد
زبان مرا باز بگذاريد تا ببينند «: اش نوشته است نامه حميدرضا در وصيت

م را بـاز نگـه   مچشـ . بوده اسـت  ماهللا بر زبان اال كه تا آخرين لحظه كلمه الاله
بيـرون  هايم را از قبـر   دست. ام د چشم بسته از اين دنيا نرفتهنداريد تا ببين

برم و همچنين بر سر قبرم فشنگي  بگذاريد تا ببينند كه با خود چيزي نمي
بگذاريد تا ببينند كه تا آخرين لحظه و تا آخرين نفس و تـا آخـرين گلولـه    

  .ام ام و تسليم نشده جنگيده
خواهم كه مبادا سنگر خونين مرا خـالي بگـذارد و دوسـت     از برادرم مي

  24».بجنگدرفته و تا آخر جنگ دارم كه اسلحه رزم مرا دست گ

قـروه كردسـتان بـه خـاك      شهرستان هرش را در گلزار شهدايطپيكر م
  25.سپردند
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ی مد    ا
  

در  1345احمد كرمي، فرزند تيمور و مليحه، در سوم شهريور ماه سـال  
  1.آباد استان كردستان متولد شد سريش شهرستان

و آن را بـا صـوت زيبـايي تـالوت      2او نزد پدرش قرآن خواندن را آموخـت 
از همان كودكي توجه خاصي به انجام نماز و به ويـژه نمـاز اول وقـت    . كرد مي

  3.داشت
دوران تحصيل تـا مقطـع دبيرسـتان جـزو شـاگردان ممتـاز       او در تمام 
شد كه با شروع جنگ تحميلي درس را رهـا كـرد و بـه جبهـه      محسوب مي

  .گذاشت به والدينش بسيار احترام مي 4.رفت
اگر او در خانه بود و من چندين بـار از خانـه بيـرون    «: گويد پدرش مي 
د و بـه مـن احتـرام    شـ  شـدم، او از جـا بلنـد مـي     رفتم و وارد منزل مـي  مي
من پدرت هستم نيازي نيست به من اين همـه  : گفتم به او مي 5.گذاشت مي

. رضايت پدر و مادر شرط اصلي رضايت خداوند اسـت : گفت. احترام بگذاري
  6».باشد رضايت خداوند در گرو رضايت والدين از فرزند مي
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اما از هنگام حادثه عظيم انقالب اسالمي، اگر چه در سنين كودكي بود، 
  7.همان دوران شيفته راه امام شد

آن زماني كه حضرت امـام در تبعيـد در خـارج از    «: كند پدرش نقل مي
برد، احمد به اتفاق برادرش، مهـدي، خردسـال بودنـد و در     كشور به سر مي

مـا  . آن زمان كسي جرأت نداشت اسم مبارك حضرت امام را بر زبـان آورد 
هاي محلـه خودمـان در آنجـا جمـع      چهاتاق كوچكي در منزل داشتيم كه ب

احمد كه كمي بزرگتر شد بـا  . زدند خواندند و سينه مي شدند و نوحه مي مي
بـه نـام آقـاي قاسـمي، دوسـت       -كه فردي متدين و انقالبي بود -يك معلم

. ها سخنراني كند كرد تا براي بچه او از آن آقاي معلم درخواست مي. گشت 
بعداً از او خواسـتم تـا   . زد امام و قرآن مي ،الماس او سخناني در مورد انقالب،

مـن و مـادر   . در اتاق ما حضور يابد، چون در آنجا امنيـت بيشـتري داشـت   
احمد بسيار خوشحال بوديم كه خداوند اين چنين فرزنـدي را بـه مـا عطـا     

  8».فرموده است
هاي  اعالميه. نمود سياسي شركت مي -انقالب در جلسات مذهبي هنگام

پخـش   -شـد  كـه در آن جلسـات تشـكيل مـي     -را از منزلشان حضرت امام
 -شـد  كه توسط بعضي از مبارزان اداره مـي  -هاي عقيدتي در كالس. كرد مي

كه رنگ و بـوي   -به نحوي كه بسياري از اين جلسات. فعاالنه حضور داشت
او در تظـاهرات  . گرديـد  در منزل آنها برگزار مـي  -سياسي عليه رژيم داشت

  .نمود وت شركت ميعليه رژيم طاغ
تـرين اعضـاي انجمـن اسـالمي      بعد از پيروزي انقالب اسالمي جزو فعال

  9.مدرسه شد
هـاي عقيـدتي بـه     در كـالس  10.نمود در مراسم دعاي كميل شركت مي

هاي كردستان و تـالش   همزمان با درگيري. داد دوستانش قرآن آموزش مي
اي اسـالمي، درس و  هاي ضد انقالب براي ضربه زدن به انقالب نوپـ  گروهك

مدرسه را رها كرد و مخلصانه و عاشقانه به خيل عظيم بسـيجيان جـان بـر    
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عضـو رسـمي سـپاه پاسـداران انقـالب       1/2/1360در تـاريخ  . كف پيوسـت 
  11.اسالمي شد

بـا شـروع جنـگ تحميلـي از طـرف      « : كند تيمور كرمي، پدرش، نقل مي
ممتاز بود كه بـا شـروع   مستكبران به ايران، احمد محصل و يكي از شاگردان 

آمـد،    هر موقع از سپاه بـه خانـه مـي   . جنگ درس را رها كرد و به جبهه رفت
بعـد  . داد اش را بروز نمـي  كردم خيلي ناراحت است، ولي ناراحتي احساس مي

نمـوده   اسم نويسي فهميدم او به كرمانشاه رفته و درآنجا براي رفتن به جبهه
ن اعـزام آنجـا رفـتم و او را از رفـتن     چون سن كمي داشت نزد مسئولي. است

شد و گريـه   ديد و بسيار ناراحت مي او هر روز شهداي زيادي را مي. برگرداندم
آنجـا فهميـدم كـه    . نـام نمـود   بعد از مدتي به سپاه قروه رفت و ثبت. كرد مي

  12».او عاشق شهادت و جنگ بود. شود جلوي رفتن او را بگيرم ديگر نمي
  13.هايي در سپاه كردستان داشت مسئوليت 1360در سال 

به عنوان فرمانده واحدهاي مخابرات و اطالعـات   17/3/1364او تا تاريخ 
  .عمليات سپاه قروه مشغول خدمت بود

بعد از بازگشت از لبنان به دعوت فرماندهان تيپ سپس به لبنان رفت و 
 عمليات آن تيپ را پذيرفت كه -المقدس، فرماندهي واحد اطالعات بيت 29

مدتي بعـد  . هاي مختلف آن تيپ نقش به سزايي داشت در موفقيت عمليات
منتقـل شـد و مسـئول تـيم شناسـايي      ) ص(اهللا  محمدرسـول  27به لشكر 

   14.گشت
دب بود، ؤهاي مهم، در مقابل همه متواضع و م با وجود داشتن مسئوليت

  15.به طوري كه كسي كوچكترين تحكم و تكبري از او سراغ نداشت
در اولين روزهايي كـه اداره اطالعـات در شهرسـتان    «: گويد يمادرش م

 -كه در واحد اطالعـات سـپاه فعاليـت داشـت     -قروه تشكيل شده بود، از او
خواسته شد كه به اداره اطالعات رفته و در آنجا به ارايه خدمت بپردازد، اما  



  )استان كردستان جلد اول(هاي تاريخ  فرهنگنامه جاودانه    122

بـه   او حتي روزهـايي كـه  . توانم از سپاه جدا شوم اي نمي لحظه: او گفته بود
  16».او عاشق خدمت در سپاه بود. رفت آمد، به سپاه منطقه مي مرخصي مي

بــا توجــه بــه حركــات  17.مــدتي در كردســتان مشــغول شناســايي بــود
هاي ضد انقالب در استان كردستان و با توجه به اينكه احمد كرمي  گروهك

المقدس را بر عهـده   بيت 29عمليات تيپ  -در آن موقع مسئوليت اطالعات
هـاي   داشت، با تعدادي از برادران جهت شناسايي به طرف مواضع گروهـك 

  . ضد انقالب رفت
به هنگام انجام مأموريت و درگيري «: گويد محمد مومني، همرزمش، مي

هنگام مراجعـت بـه   . ها، يكي از فرماندهان آنها را اسير كرديم با ضد انقالب
ها را  هاي فرمانده گروهك كه جنايت -پشت جبهه يكي از فرماندهان خودي

اين فرد : اما احمد كرمي به او گفت. در صدد اعدام آن فرد برآمد -ديده بود
كشـتي   ما است، اگر او را بـه هنگـام درگيـري مـي    اكنون اسيري در دست 

بحثي نبود، اما او اكنون اسير نظام انقالب اسالمي است و تكليف او را بايـد  
آن فرمانده بسيار اصرار داشت كه او را اعدام نمايـد امـا   . انقالب تعيين كند

  18».خواهي او را اعدام كني، ابتدا بايد مرا بكشي اگر مي: احمد گفت
ــان  ــتر   در زم ــان حــزب اهللا جهــت جــذب بيش ــئوليت يگ تصــدي مس

هاي ضد انقالب و آنهايي كه تسليم شده بودند، صندوقي جهت  خورده فريب
كمك به آنها اختصاص داده بود و معموالً نصف بيشتر حقوق خود را جهـت  

  19.كرد جذب آنان به انقالب خرج مي
بيشـتر  سـه هـزار تومـان     -احمد اوايل مـاهي دو «: كند مادرش نقل مي

گرفت، ولي معموالً كمتر از آن را خرج منـزل و اهـل و عيـالش     حقوق نمي
گيـري و آن را چكـار    مگر تو چقدر حقوق مي: يك بار از او پرسيدم. كرد مي
. كـنم  مادر، ناراحت نشويد، در راه خيـر خـرج مـي   : كني؟ با تبسم گفت مي

اقعـاً از لحـاظ   شوند، و بعضي از ضد انقالبيون كومله و دموكرات كه اسير مي
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مالي مشكل دارند و من با كمـك ديگـران بـراي آنهـا لـوازم زنـدگي مهيـا        
  20».كنم مي

يكي از همرزمـان او  . به طور داوطلب عازم لبنان شد 21او مدت چهار ماه
اي به سپاه قروه آمده بود كه سه نفر به طـور   نامه 1364در سال «: گويد مي

فقط من و فرمانـدهي سـپاه از ايـن    . دتوانند به لبنان اعزام شون داوطلب مي
نامه مطلع بوديم، من موضوع را با احمد كرمي مطرح كردم و از رفتن خـود  

فـرد اعزامـي   : به لبنان به او گفتم فردا كه مراجعـه نمـودم بـه مـن گفتنـد     
مـن قـبالً   . احمد كرمـي : چه كسي است؟ گفتند: گفتم. مشخص شده است

رده بودم، اما احمد كرمي نزد مسئولين اعالم آمادگي براي رفتن به لبنان ك
اعزام رفته بود و مشكالت مرا مطرح كرده بود تا خـودش بتوانـد بـه لبنـان     

  22».برود
يكي ماهي بـه  . قرار بود او به مكه مكرمه مشرف شود«: گويد مادرش مي

اي بـه سـپاه آمـد و خواسـته بودنـد كـه فـردي         رفتنش مانده بود كه نامـه 
وقتي نامه را ديده بود، از رفتن به مكه صرفنظر كرد . داوطلب به لبنان برود

  23».و داوطلبانه عازم لبنان شد و چند ماهي را در آنجا خدمت كرد
  26.و زينب است 25به نام مرضيه 24او متاهل و داراي دو فرزند دختر

او با وجودي كـه از نظـر سـن و سـال از     «: گويد يكي از همرزمان او مي
تـر بـود، ولـي هـم بـراي نيروهـايش در        سـن و سـال  بسياري از نيروها كم 

بـه طـوري   . عمليات و هم براي ساير نيروها همانند يك پدر بـود  -اطالعات
او هـم در عـوض بسـيار     گذاشـتند و  كه همه مانند پـدر بـه او احتـرام مـي    

  27».دب بود و كسي كوچكترين ناراحتي از او نداشتمتواضع و مؤ
مه سپاهيان و بسـيجيان كـه بـا او    ه: كند تيمور كرمي، پدرش، نقل مي

گاهي اوقات بـه  . گذاشتند رابطه داشتند، از يك برادر بيشتر به او احترام مي
شما كه از احمد بزرگتر هستيد، چرا خودتـان را در  : گفتم هاي سپاه مي بچه
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شما هنـوز احمـد را نشـناختيد، او    : گفتند شماريد؟ مي مقابل او كوچك مي
  28».اخالق ، شجاع و دلير است و بسيار خوشخيلي بزرگوار، سخاوتمند

با توجـه بـه    -در عمليات كربالي يك«: گويد مهدي كرمي، برادرش، مي
بـه هنگـام حملـه     -اينكه ما جوان بوديم و تجربه كافي در جبهـه نداشـتيم  

دانم از كجـا احمـد متوجـه ايـن      شديم، نمي ها دچار سرخوردگي مي عراقي
ي نزد ما آمد، مصـادف شـد بـا پـرواز     يك روز كه جهت سركش. موضوع شد

احمد براي اينكه به ما . ع نيروهاي خوديضهواپيماهاي بعثي و بمباران موا
ر حركـت هواپيماهـا را   يروحيه دهد، روي خاكريز رفـت و بـا دوربـين مسـ    

امـا همـين فـرد    . گرفتنـد  ها از اين عمل او روحيه مـي  بچه. نمود تعقيب مي
. سمتي از جبهه در حال گريه كـردن بـود  شجاع بعد از آزادسازي شهر در ق

من تعجب كردم كه احمد با اين همه شـجاعت بـه   : گفت ها مي يكي از بچه
شهر كه آزاد شده و عمليات با موفقيـت بـه    اين كه جاي خوشحال بودن از

كند؟ بـه طـرف او رفـتم و نزديـك او كـه       پايان رسيده است، چرا گريه مي
جان، چرا رفتـي و مـرا    علي: گفت ه ميهاي او شدم ك رسيدم، متوجه زمزمه

در آن هنگام متوجه شدم او . تنها گذاشتي؟ مگر قرار نبود با هم پرواز كنيم
اكبـر اسـفندياري، فرمانـده يكـي از      به خاطر شـهادت شـهيد معظـم علـي    

المقـدس كـه دوسـت صـميمي او بـوده گريـه        بيـت  29هـاي تيـپ    گردان
  29».كرد مي

  .كرد ها شركت مي ام شناسايياو با وجود تمام خطرات در تم
من و شهيد علي اسفندياري در «: گويد قربانعلي حاجيان، همرزمش، مي

در راه به احمـد كرمـي برخـورد    . منطقه مهران براي شناسايي محل رفتيم
ها نرسيده بود و به ما خبر دادنـد بعضـي از    در آن موقع آب به بچه. نموديم

كه احمد كرمي، من و اسـفندياري را  زماني . اند ها از تشنگي غش كرده بچه
دياري نفاسـ مـن و  . ايـد  حتماً شـما هـم تشـنه   : ديد، با متانت خاصي گفت

مـا مقـداري آب ميـوه داريـم،     : احمد آقـا گفـت  . بله، تشنه هستيم: گفتيم
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در همانجـا  . او دو تا آبميوه بـه مـا داد  . آورم تا رفع تشنگي شود برايتان مي
شما بخوريد تا بعـد  : ايد؟ او جواب داد ه خوردآيا خودتان : دياري پرسيدنفاس

ما آبميوه را كه خورديم، بعد متوجه شديم او خـودش  . برايتان توضيح دهم
  30».تشنه بوده است

آمـد، اگـر هـم بـه      به خاطر احساس وظيفه خيلي كم به مرخصـي مـي  
  .ماند رفت يك روز بيشتر نمي مرخصي مي

احمد جـان، شـما زن و بچـه    : گفتم ميبه او «: كند نقل مي تيمور كرمي 
: گفـت  او مـي . شود، بيشتر نـزد آنهـا بمـان    داريد، دل آنها براي تو تنگ مي

سرپرست آنها خداوند است، شما هم كه در كنار آنها هستيد، اكنون جبهـه  
  31».تر است واجب

هر . آمد، با چهره خندان بود هر وقت به خانه ما مي«: گويد همچنين مي
كردم مثل اينكه تمـام دنيـا را بـه او داده بودنـد، بسـيار       گاه مين به او وقت

الحمدهللا، رزمنـدگان  : گفت از جبهه چه خبر؟ مي: به او گفتم. خوشحال بود
او هـيچ وقـت احسـاس    . هميشه در نبرد پيروزند، فقط براي امام دعا كنيـد 

  .كرد ضعف نمي
ديدن اقوام  آورد و به آمد، صله رحم را به جا مي هر وقت به مرخصي مي

  32».نمود رفت و از آنها دلجويي مي و فاميل مي
  33.او يك بار از ناحيه سر مجروح شد

ها  و معموالً در مسافرت داشتادعيه و اذكار  و توجه خاصي به نماز شب
هـر  . در مأموريـت بـود   تدعا همراه داشت، چون اكثـر   قرآن جيبي و كتاب
حتي زماني كـه  . گرفت ش را ميا هاي قضا شده شد روزه زمان كه ممكن مي

  34.گرفت در لبنان بود، روزه قضا مي
نماز، دعا و تالوت . شد ت انجام ميربتمام حركات و سكنات او به قصد ق

  35.شد قرآن جزو امورات اصلي زندگي او محسوب مي
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كـه   -1در هنگـام عمليـات كـربالي   «: گويد اصغر ضيايي، همرزمش، مي
. نشـيني گشـت   دشمن مجبور به عقب -منجر به آزادسازي شهر مهران شد

سـاعت حـدود   . من جهت انجام كارهاي تداركاتي به پشت جبهه آمده بودم
با توجه به اينكه شـهر مهـران از   . صبح بود كه مجدداً به خط مقدم رفتم 4

يمان بعثي تازه آزاد شده بود و دشمن از اين امر راضـي نبـود،   چنگال دژخ
و باريـد   از هـر طـرف گلولـه مـي    . پاتك سختي از طرف دشمن شـروع شـد  

در همين حين متوجه فـردي  . كردند رزمندگان با تمام قوا از شهر دفاع مي
متوجه شدم احمد كرمـي  . جلوتر رفتم. شدم كه در حال خواندن نماز است

دم كه اكنون چه وقت نماز اسـت كـه از هـر طـرف گلولـه      تعجب كر. است
به او . زماني كه او نمازش را به پايان رساند، متوجه حضور من شد! بارد؟ مي

بيني دشمن از هر طرف  اكنون چه وقت نماز خواندن است؟ مگر نمي: گفتم
اصغر جان، مگر نه اينكه اين همه شهيد : او گفت. پاشد مانند نقل گلوله مي

مگر نـه ايـن   . ايم تا از كيان اسالم و ايران دفاع كنيم تا نماز ترك نشود داده
پس اگر اين . در ظهر عاشورا نمازش را ترك نكرد) ع(است كه امام حسين 

آنجا تحـت تـاثير اعمـال و    . نماز نباشد، دفاع از جبهه معنا و مفهومي ندارد
ن شمعي اطراف ها همچو رفتار او قرار گرفتم و متوجه شدم كه چرا اين بچه

  36».گيرند اند و مي گردند و او را همچون گلي در ميان گرفته اين شمع مي
همرزمـان او محمـد ذوالقـدر و محمـود احمـدي      «: كند پدرش نقل مي

ها  در جبهه مهران روزها در يك غار و سنگر بوديم و شب: كردند تعريف مي
خت و مكـاني بسـيار سـ   . رفتـيم  براي گشت شناسايي به خـاك عـراق مـي   

كـرديم   كه شناسايي نشده بود و ما بايد آنجا را شناسـايي مـي   بود خطرناك
روم، ولي به يك شرط كه محمـد ذوالقـدر و    من به آنجا مي: كه احمد گفت
با من نياينـد و دو نفـر ديگـر بـه مـن       -كه خسته هستند -محمود احمدي

  .بدهيد تا براي شناسايي به آنجا برويم
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وقتـي  . رفت در آنجا جلوتر از همه مي. طقه رفتبا دو نفر ديگر به آن من
منطقه را شناسـايي كردنـد و برگشـتند، موقـع برگشـت او نيروهـا را جلـو        

همرزمان بـه  . يك لحظه او ايستاد. آمد انداخت و خودش پشت سر همه مي
  آييد؟ در يك لحظه مين منفجر شد و رزمندگان تـركش  چرا نمي: او گفتند

مـن بـه شـدت    . شما خودتان را نجات دهيد: ته بودخوردند و او  به آنها گف
. شما برويد و به امدادگران بگوييد بيايند مـرا نجـات دهنـد   . ام مجروح شده

هوا روشن شد وكسي جرأت رفتن به آن منطقه را نداشت و شب بعـد نيـز   
مدت يـازده سـال   . كه براي شناسايي به آن منطقه رفته بودند، او آنجا نبود

  37».زديك خاك عراق او مفقود االثر بوددر منطقه مهران ن
  38.اتفاق افتاددر منطقه مهران  21/5/1365در تاريخ  اين حادثه

پـدر، مـادر، همسـر و بـرادران     «: اش نوشـته اسـت   نامه شهيد در وصيت
عزيزم، اميدوارم كه در مرحله اول مرا ببخشيد، به خـاطر اينكـه در مقابـل    

اي از  مل شديد، مـن نتوانسـتم ذره  هايي كه در مورد من متح زحمات و رنج
  . اين فداكاري شما را جبران كنم

اي مادر مهربانم و اي همسـر گـراميم، در موقـع شـهادت مـن ناراحـت       
اگـر گريـه كرديـد بـه     . نشويد كه شهادت تنها آرزوي ديرينه من بوده است

ام كـه   اي بـوده  و يارانش گريه نماييد كـه مـن هديـه   ) ع(خاطر سيد الشهدا
شـما بايـد   . به شما داده و اكنون خواسته اين هديه را از شما بگيردخداوند 

. خوشحال باشيد از اينكه اولين پسر شـما در راه خـدا بـه لقـاءاهللا پيوسـت     
. گونه زنـدگي كنـد   دخترم مرضيه را طوري تربيت كنيد كه در جامعه زينب

ه كليـ . باشـد  به او هيچ وقت يتيم نگوييد، زيرا صاحب اصلي او خداونـد مـي  
  . قوانين قرآن و اسالم را به او بياموزيد
خواهيد انجـام دهيـد اميـدوارم مـورد      شما اي برادرانم، هر كاري كه مي

هاي شهدا را مطالعه كنيد و ببينيد آنها از  هميشه پيام. خداوند باشد يرضا
را ) ع(راه امـام حسـين  . ملت ايران چه درخواستي دارند آن را انجـام دهيـد  



  )استان كردستان جلد اول(هاي تاريخ  فرهنگنامه جاودانه    128

پيام مرا . به بيانات امام گوش دهيد. ين گونه زندگي كنيدادامه دهيد و حس
به ملت شهيد پرور برسانيد كه هيچ وقت پشت امام را خالي نگذارنـد و هـر   

  39».دهد لبيگ گوي باشند ندايي كه مي
پيدا و  17/7/1376پيكر پاكش بعد از يازده سال مفقود بودن، در تاريخ 

ي سـريش آبـاد بـه خـاك سـپرده      تشييع در گلزار شـهدا يازده سال بعد از 
  40.شد
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ی    ید 
  

در  1 1342در اول مهرمـاه سـال    ،فرزنـد رحمـان و آمنـه    ،مجيد لطفي
  2.شهربانه از توابع استان كردستان به دنيا آمد

  4و3.بوداو چهارمين فرزند خانواده 
 بـه پـدرش   در كارهـاي كشـاورزي   .او كودكي بسيار سـاكت و آرام بـود  

  5.كرد بازي نمي و هيچ گاه خشونت و يا لج كرد ميكمك 
بـه خوانـدن نمـاز عالقـه زيـادي       .وي اخالقي آراسته و پسنديده داشت

  6.و از همان كودكي به يادگيري قرآن پرداخت داد نشان مي

بـه   ،ميرآباد عليا ،روستاي محل سكونت خودمجيد دوران ابتدايي را در 
  7.پايان رساند

ــاب   ــرآن و كت ــدن ق ــه خوان ــات فراغــت خــود را ب ــذهبي  او اوق هــاي م
  9.ن را ختم كندآو در هشت سالگي توانست قر 8پرداخت مي

از كساني كه نماز و روزه را بـه جـا    .بود مقيدنماز خيلي  نسبت به انجام
  10.آمد ند و بار بدش ميب از افراد بي نيز ند ودآور نمي

دوران راهنمايي را در مدرسه راهنمايي كورش كبير و يـك   مجيد لطفي
 11.بانه گذرانـد  )فعلي( را در دبيرستان سلمان فارسي متوسطهسال از دوره 
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ـ  عنـوان اردوي هجـرت بـه     ابه علت تهديد ضد انقالب براي ادامه تحصيل ب
را در دبيرسـتان سـعدي    متوسـطه دوران   و بقيـه  12اصـفهان عزيمـت كـرد   

  13.اصفهان گذراند
وي پس از پايان دوره دبيرستان بـه عنـوان بسـيجي در سـپاه خـدمت      

  14.كرد مي
 ،انـه ، فرمانـده سـپاه ب  هيلبه شهيد نصـرال  .داشت گام برمي او در راه خدا

هميشه مشكالت خود را با توكـل بـه     .فردي صبور بود .عالقه زيادي داشت
محور اصـلي حـل مشـكالت را توكـل و      .كرد ل ميخدا و به طور منطقي ح

  15.دانست ميصبر 
كيـد خاصـي   برادرم روي نماز تأ«: گويد يد، ميشمسه لطفي، خواهر شه

  16».كرد داشت و ما را به خواندن نماز اول وقت و حفظ حجاب تشويق مي
در خدمت كرد  سعي مي پيوستهاز آنجا كه به نظام عالقه زيادي داشت، 

هـا و نمـاز جمعـه     پيمـايي  راههميشـه در   .ه آنها نزديك شودمردم باشد و ب
  17.كرد راهنمايي ميدر اين مراسم به شركت و ديگران را هم  داشتشركت 

كـرد و   را جمـع مـي    بسـيجي  ، پيوسته نيروهاياوقات فراغت خود دراو 
 رفتار و كردار در جامعـه و  طرز ،ها براي آنها برخوردبا ضد انقالب و گروهك

 تر مواقع خـودش  داد و بيش را توضيح مينماز و روزه  به جا آوردنچگونگي 
  18.به خواندن قرآن و رساله امام مشغول بود

ي رآزارها و فشارهاي ضد انقالب خسته شده بـود بـا همكـا    از مجيد كه
اي بـه   به تشكيل پايگاه مقاومت بسيج كرد و گروه ويـژه  سپاه و بسيج اقدام

هـا و ضـد    عملي عليه گروهـك  اندازي نمود و به اقدام نام گروه ضربت را راه
  19.انقالب پرداخت

سـالگي از طريـق ســپاه پاسـداران انقــالب     18وي بـراي اولـين بــار در   
و فرمانـدهي   1362در سـال   20.اسالمي شهرستان بانه به جبهه اعـزام شـد  
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گردان حضـرت رسـول    يفرمانده 1363در سال  و مسئوليت گردان ضربت
  21.را به عهده داشت) ص(

و  22بزرگترين آرزوي وي از رفـتن بـه جبهـه شـهادت در راه خـدا بـود      
برايم گريه نكنيد، چون ايـن آرزو و   ،اگر من شهيد شدم« :گفت هميشه مي

  23».خواسته خودم است

كه هرگز امـام را   با وجود اين 24.يت بوداو پيرو سياست و خط امام و وال
هميشه در تـالش و   .روحي ارتباط عميقي با امام داشت از لحاظ ،نديده بود

و آن چنان عاشـق   25ديگران بفهماند بهتكاپو بود تا جايگاه امام و واليت را 
  26.امام و واليت بودكه حاضر بود جان خود را براي ايشان نثار كند

ديـد و   ولي خود را يك فرد ساده مـي  ،نده گردان بودمجيد با اينكه فرما
من در حل مسايل گردان كمك كنيـد و   بهگفت كه  هميشه به سربازها مي

  27.كرد از نظر و عقيده آنها استفاده مي
مجيد هميشه وضـو داشـت و در   «: گويد جالل رحماني، همرزم وي، مي

زمنـده را بـراي   بقيه افـراد ر  نيز كرد و نمازهاي جماعت و جمعه شركت مي
بـراي   ،وقتـي كـه همـه جـا سـاكت و آرام بـود       .كرد خواندن نماز بيدار مي

هميشه از  .پرداخت شد و به راز و نياز با خدا مي خواندن نماز شب بيدار مي
شـديم نمـاز شـكر بـه جـا       كرديم و پيروز مـي  ميها مبارزه  اينكه با گروهك

  28».آورد مي
آورد و  گردان نمازش را به جـا مـي   ها به عنوان امام جماعت بيشتر وقت

  29.كرد بقيه را هم به خواندن نماز توصيه مي
باخـت و بـا    يخودش را نمـ  ،شد رو مي ههر وقت در جبهه با مشكلي روب

مشـكالت را آزمـايش    .گرفـت  آرامي و متانت همـه جوانـب را در نظـر مـي    
از ت هـر وقـ   ».كند خداوند ما را آزمايش مي«: گفت و مي دانست ميخداوند 

كـرد   خواهي و او را نصيحت مـي  از او معذرتبالفاصله  شد كسي عصباني مي
  30.تا رضايت او را جلب كند
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ضور داشت كه در ايـن مـدت بـه    سال در جبهه ح 4مجيد لطفي حدود 
  31.در چندين عمليات شركت كرد عنوان فرمانده گردان

ـ      «: گويد مي جالل رحماني ه چند روزي كـه مـا بـراي انجـام عمليـات ب
يك نفر به نام مجيد سر راهمـان پيـدا شـد كـه      ،رفتيم روستاي ميرآباد مي

كـرد و آن فـرد    مجيد لطفي با او صحبت مي. همه روزه منتظر ديدن ما بود
سخنان مجيد لطفـي چنـان روي آن فـرد     ،به عنوان بسيجي وارد سپاه شد

از در يكـي  تاثيرگذاشته بود كه يك بسيجي جان بر كف شده بود و باالخره 
هـاي مجيـد    هايي كه شركت كرده بود شهيد شد و اين تاثير حـرف  عمليات

  32».لطفي روي آن فرد بود كه به خدا برسد
يك روز در كنار رودخانه شهر در بين درختان چند نفر مشغول خوردن 

شود با عصبانيت بـه   ي بودند كه مجيد لطفي وقتي متوجه ميلمشروبات الك
ريـزد و   ي را روي سر و بدن آنها مـي لوبات الكو تمام مشر رود ميطرف آنها 

گيرنـد و مـانع    ميخواهد كه آنها را آتش بزند كه همكارانش جلوي او را  مي
  33.شوند اين كار او مي

در پايگاه بوديم  1362در سال « : گويد رئوف محمودي، همرزم وي، مي
من و مجيد فـوراً سـوار    .ديم ضد انقالب در كمين نشسته استكه مطلع ش

موتـور   ،چـراغ  نموتور شديم و به طرف كمينگاه رفتيم كه به دليـل نداشـت  
زمين خورد و مجيد مجروح شد و با وجودي كه بـه سـختي مجـروح شـده     

ولي مـن مـانع رفـتن بـه كمينگـاه       ،خواست از رفتن منصرف شود نمي ،بود
  34».ود داشتهاي بيشتري براي او وج يگ هچون احتمال آسيب ديد ،شدم

صبح بود كه مجيد كسي را فرستاد دنبال  5ساعت «: گويد همچنين مي
وقتي كه ما وارد درگـا شـيخان    .سريع خود را برسان ،من كه عمليات است

هـاي سـپاه توسـط ضـد انقالبيـون بـه شـهادت         چند نفر از بچه ،بانه شديم
نفـر از  مجيـد چنـد    .رسيده بودند و تمامي اهالي روستا فـرار كـرده بودنـد   

 ،وقتي اهالي روسـتا برگشـتند   .لي روستا را برگردانندانيروها را فرستاد تا اه
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وي از اهداف انقالب و سپاه براي آنهـا تعريـف كـرد و سـاكنين روسـتا بـه       
و ضـد انقالبيـون    ها جمهوري اسالمي عالقه پيدا كردند و نسبت به گروهك

  35».بدبين شدند و در جهت پيشبرد اهداف اسالم كمك كردند
بود كه پاكسـازي يكـي از    1362اوايل سال «: گويد مي سعيد ميرحيدري

 .روستاهاي استراتژيك منطقه پيش آمد كه مجيد لطفي مسئول گـردان بـود  
 .ستيم اين منطقه را از چنگ ضد انقالب بگيريمطي يك عمليات سنگين توان

او در همان هنگام براي گرفتن يكي ديگر از مناطقي كه دسـت ضـد انقـالب    
نيروها را سازماندهي كرد و به طـرف منطقـه حركـت كـرديم در راه بـه       ،بود

مـا در حـال    .گذاري شده اسـت  طرف منطقه آلوت متوجه شديم كه راه مين
 در حـال  و رفتيم كه ديديم ايشان بـر پـا   خيز به طرف منطقه پيش مي سينه

حملـه كـرديم و    هـا  آنمـا بـه    .در حركت است دشمنايستاده به طرف قلب 
  36».منطقه را از دست ضد انقالب درآورديم

مــا «: گويــد ه نحــوه شــهادت وي چنــين مــيردربــا ســعيد ميرحيــدري
ها اسـير   هي داشتيم كه توسط گروهكلال اي به نام شهيد ابوبكر امان رزمنده

 ،خبر دادند كسي كه او را اعدام كـرده اسـت  به ما  .و او را اعدام كرده بودند
تصـميم گـرفتيم كـه او را     .كنـد  زنـدگي مـي   كوپيچبرگشته و در روستاي 
ها به منطقه رفتيم، يك نفـر   نفر از بچه 5با مجيد و  .دستگير و اعدام كنيم

پلـي   .منطقـه آرام اسـت   :او آمد و گفت .را فرستاديم تا منطقه را چك كند
  30تقريبـاً   .م و از طريق رودخانه جلـو رفتـيم  يدا نكردآنجا بود كه آن را پي

دمكرات به منطقه وارد شده بودند كه ما سنگر گرفتيم و آنها را از بـين  نفر 
دموكرات بودنـد كـه   گروهك چند  ،اي كه فرد مورد نظر بود در خانه .برديم

مجيـد و چنـد نفـر از     .فرد مورد نظر فـرار كـرد   ،وقتي به آنها حمله كرديم
متر از ما دور شده بودند كه صـداي   300حدوداً  .ها به دنبال آنها رفتند بچه

ها يك طرف افتاده بودند و مجيد و  منافق ،وقتي به آنها رسيديم .گلوله آمد
وقتي  .كدام جواب ندادند وقتي آنها را صدا كردم هيچ .ها در طرف ديگر بچه



    135مجيد لطفي  

 به هر ترتيب بـا ايـن   .او شهيد شده بود ،مجيد را از روي زمين برداشتم سرِ
هـا را بـه عقـب آورديـم و بـه       ولـي جنـازه   ،كه محاصره دشـمن تنـگ بـود   

  37».هايشان تحويل داديم خانواده
  38.اتفاق افتاددر منطقه سالوك بانه  و ،5/4/1365 تاريخ در اين حادثه

شـهادت  «: نوشـته اسـت  نامه خود چنـين   شهيد مجيد لطفي در وصيت
ي است از لجنزار مرگ و تباهي بـه سـوي   خورشيدي است در ظلمت و راه

هاي وجود را در نورديدن است و به خاك اكتفا نكردن  حيات طيب، بيكران
   .ناپذير و نامحدود و حركت به سوي سعادت است و عشقي است پايان

ت بزرگ ايمان را به ما عنايت فرمـودي و بـه   متو را سپاس كه نع ،خدايا
خميني داشته باشيم و بـه مـا توفيـق    ما توفيق دادي كه رهبري چون امام 

   .عطا فرمودي )ع(و امامان )ص(جهاد در خط سير پيامبر
قدر انقالب را بدانيد و در حفظ و پيروزي اسـالم حـداكثر    ،جوانان عزيز

   .تالش خود را به كار ببريد
زيرا مشت  ،بر شما واجب است كه حفظ حجاب كنيد ،انمخواهران مسل

  39».زنيد ركين ميدهان كفار و مش بهمحكمي 
در محـل گلـزار    ،شهيد مجيد لطفي پـس از تشـييع جنـازه    مطهر پيكر

  40.شهداي شهرستان بانه از توابع كردستان به خاك سپرده شد
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ادی  م  ا   ا
  

در  1334ابراهيم مرادي، فرزند محمد و عطيه، در دهم مهـر مـاه سـال    
  1.از توابع شهرستان مريوان به دنيا آمد) آباد ابراهيم(اي  روستاي گرگه

او دومين فرزند خانواده بود و پدرش جهت نامگذاري «: گويد ميمادرش 
اي برگـزار نمـود و از روحـانيون محـل دعـوت كـرد و او را        وي مراسم ويژه

  .ابراهيم نام گذاشت
از همان كودكي در كنار پدر به كار كشاورزي و دامداري مشغول بـود و  

  2.آموخت نزد مالي محل قرآن مي -كه فرصت بيكاري داشت -ها زمستان
احتـرام  ) پدر و مـادر (او كودكي امين بود و بيشتر از همه فرزندان به ما 

و در اوقات فراغـت در مسـجد    3گذاشت و از صداقت كامل برخوردار بود مي
  4».شد مشغول آموزش قرآن و مطالعه تفاسير قرآن مي

ايشان تا پنجم ابتدايي به تحصيل پرداخت، اما به دليـل عـدم امكانـات    
خـدمت   1353-1355هـاي   در سال. در منطقه ادامه تحصيل ندادآموزشي 

  5.سربازي را انجام داد
ديده بود كه يك . ابراهيم سرباز بود 1354سال «: گويد خواهر شهيد مي

ايشـان بـا شـجاعت و    . كنـد  افسر عالي رتبه نظامي به يك سرباز توهين مي
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ه ضـربه  كنـد و بـا قنـداق اسـلح     جسارت كامل به طرف آن افسر حمله مي
ماه  4به خاطر اين كار مدت يك ماه بازداشت و . زند محكمي به شكم او مي
  6».هم اضافه خدمت كرد
هـاي   هاي مردمي عليـه رژيـم پهلـوي در سـال     پيمايي در تظاهرات و راه

  .كرد شركت مي 1357-1356
خيلـي  . انساني انقالبي و مذهبي بود«: گويد دوست او، آقاي عبدي، مي 

صـحبت   از مسـايل مختلـف  هاي ديگـر   شه براي ما و جوانروشنفكر و همي
بينيد جان و مـال و نـاموس مـا از دسـت يـك       مگر نمي: گفت كرد و مي مي

و اسـالم  ) ره(او همواره از امام. به ستوه آمده) زمان طاغوت(فرمانده پاسگاه 
زد و از همان دوران نوجواني و جواني از ما خيلي جلوتر و آگـاهتر   حرف مي

  9».و به ايشان عالقه زيادي داشت 8خط امام بودو پيرو 
بـه منظـور پيوسـتن بـه      1358پس از پيروزي انقالب و در اوايل سـال  

رزمندگان اسالم به تهران رفت و بعـد از مـدتي كوتـاه بـه كرمانشـاه اعـزام       
گرديد و عضو سپاه شد و  چون تقريباً تمام كردسـتان در تصـرف و اشـغال    

روي رزمندگان از كرمانشاه به طـرف كردسـتان و   ها بود لذا در پيش گروهك
پاكسازي مناطق مختلف شهرهاي كرمانشاه، كامياران، سنندج نقش فعال و 

  .زيادي داشت
ماه خانواده و والدينش از سرنوشت ايشان اطالعـي نداشـتند و    6حدود 

بعد از آن نيز چنـدين مـاه طـول كشـيد تـا مجـدد؛ يعنـي هنگـام فـتح و          
در آن . اش با ايشان ديـدار نمودنـد   ل سكونت، خانوادهآزادسازي منطقه مح

هـا بـود، نيروهـاي     هنگام كه محـل سـكونت خـانواده در تصـرف گروهـك     
ــت و آزار و شــكنجه   ضــدانقالب ــا موجــب اذي ــانواده  باره ــدين و خ اش  وال

  10.شدند مي
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ــا خــانم فتــاحي ازدواج كــرد و مــدت زنــدگي   24ايشــان در  ســالگي ب
مــره ايــن ازدواج يــك دختــر بــه نــام ريــزان ســال بــود و ث 8مشتركشــان 

  11.باشد مي
عالقه زيادي به پدر و مادرش داشت و ما اوايـل  «: گويد همسر شهيد مي
هاي خـاص انقالبـي برخـوردار     ايشان از ويژگي. كرديم پيش آنها زندگي مي

و انسـاني درسـت كـار و     12بود، از جمله تواضع، فروتني، شجاعت و قناعـت 
به فقيران و مستمندان كمك  13.بوداز منكر  عروف و ناهيمهربان و آمر به م

مـن  «: گفـت  كـرد و مـي   كرد و در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي مي
اي دسـت از مبـارزه بـر نخـواهم      جـنگم و لحظـه   براي اسالم و وطـنم مـي  

  14.»داشت
در روز عروسـي، ابـراهيم در حـوالي يكـي از     «: گويد مادر شهيد هم مي

سنگرسازي بود و هنگامي كه به او خبر دادنـد كـه جهـت    روستاها مشغول 
شركت در مراسم عروسي به منزل برو، از اين كار امتنـاع نمـود و جبهـه را    

  15».تر از ساير امورات دانست واجب
جـا را   همراه رزمندگان به شهر مريوان اعزام گرديد و آن 1359در سال 

بعدها در پاكسازي . نمودندهاي وابسته و اشرار و ياغي آزاد  از وجود گروهك
هاي بـرون مـرزي    ، اورامانات و همچنين عملياتمرزياكثر مناطق مختلف 

  .هاي زيادي انجام داد عليه بعثيون به عنوان يك فرمانده فعاليت
هـاي زيـادي در آنجـا تأسـيس،      شـد پايگـاه   اي كـه آزاد مـي   هر منطقـه 

 1366تـا سـال    1360از همان اوايل سـال  . كرد اندازي و سازماندهي مي راه
اكـرم   هاي مختلف سـپاه كردسـتان از جملـه گـردان نبـي      فرماندهي گردان

  .د بهشتي را بر عهده داشتيگردان شه و ، مريوان، گردان سروآباد)ص(
ها بـه دنبـال    كرد و شب و روز در كوه به عبارتي هيچ گاه استراحت نمي

روز  بلكـه روزبـه   شـد،  با اين وجود نه تنها خسته نمي. ها بود گروهكاعضاي 
شور و شوق و انرژي بيشتري براي مبارزه با ضـد انقالبيـون از خـود نشـان     
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تـرين   هميشه يك جلد قرآن مجيد همراه خود داشـت و در سـخت  . داد مي
  16.كرد شرايط عملياتي نماز، روزه و عبادت را ترك نمي

وضـو    قبل از رفـتن بـه درگيـري   « :گويد آقاي عبدي، همرزم شهيد، مي
مواظب باشيد هدفتان خالص و بدون ريا باشد و مقـام  : گفت رفت و ميگ مي

در تمام كارها پيشقدم بـود   17.دنيوي شما را گول نزند و به فكر آنها نباشيد
ها خودش جلوتر از همه  كرد و در ماموريت و براي همه افراد تقسيم كار مي

ند ايشـان را  خواست بارها براي او كمين گذاشته بودند يا مي. كرد حركت مي
بعد از . بسيار اهل شوخي و مزاح بود وبا هم رفيق و صميمي بود. ترور كنند

  18.داد هاي فقير مي عمليات از آذوقه خود به خانواده
سلطان ما براي شناسـايي منطقـه    روستاي قوچدر عمليات  1359سال 

هـدف مـا شناسـايي    . و رفتيم، درگير شـديم چون لَ شده بوديمبه قله اعزام 
ناگهـان ابـراهيم   . برگشتيم تا وقت ديگري براي شناسايي برويم. طقه بودمن

اي در دامنـه كـوه و در    چشمه. گروه را متوقف كرد و گفت موقع نماز است
ديد دشمن و بسيار حساس و خطرناك بود، اما ابـراهيم بـدون هـيچ تـرس     

  19».نگهبان گذاشت و همگي وضو گرفتيم و نماز را به جا آورديم
شد به  شب عمليات كه مي«: گويد يگر شهيد، آقاي رستمي، ميهمرزم د
امشـب عروسـي مـن اسـت و آنچنـان شـاد و       . آماده باشيد: گفت نيروها مي

هـيچ كـس   . آورد شد كه نشاط عجيبي در گردان به وجود مي خوشحال مي
داد كـه چـه كسـي فرمانـده اسـت و چـه كسـي         در نگاه اول تشخيص نمي

كـرد و بـه    آرام بود و هميشه به خـدا توكـل مـي   بسيار خونسرد و  20.سرباز
محـال بودكـه از گوشـه و كنـار اسـمي از      . داد نيروها روحيه و انگيـزه مـي  

نصـف شـب   . گروهك ضد انقالب بيايد و ايشان در اسرع وقت اعـزام نشـود  
پوشـيد و مشـغول    زد و خود كفـن مـي   شد و نيروها را هم صدا مي بيدار مي

هاي كردستان بارهـا شـاهد بـودم كـه      كوه در دل شد واندن نماز شب ميخ
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بود و بـه نيروهـاي     ها بودند، ايشان جذب كرده افرادي را كه هوادار گروهك
  21.نمود اسالم ملحق مي

در . نفر از نيروها به هزارخاني رفتـيم  8به اتفاق  1365در زمستان سال 
خـاب  نفر را براي نگهباني انت 4حالي كه منطقه بسيار خطرناك بود، ايشان 

نفر ديگر وارد روستا شديم و بـه منـزل يكـي از شـوراهاي روسـتا       4كرد و 
زد، بسـيار   در را كه باز كرد در حالي كـه دو دسـتي بـه سـرش مـي     . رفتيم

كومله در  از افراد اي؟ چهارصد نفر چرا اينجا آمده: پريشان و مضطرب گفت
كدام : گفتابراهيم بدون اينكه تكاني بخورد، خيلي خونسرد . روستا هستند

هنگـامي  . منزل بودنـد  همان خانه هستند؟ سه چهار نفر از سران كومله در
نفـر   1000: گويـد  گويند چه خبره؟ او هم مـي  كه او را مضطرب ديدند، مي

آنهـا سراسـيمه بيـرون    . انـد  كـرده  محاصـره نيروي ابراهيم مرادي روستا را 
فر داخل روستا با ما چهار ن. پريدند و شروع به تيراندازي بدون هدف كردند

ها را بـه درك واصـل    نفر از كومله 6شجاعت و دليري و خونسردي ابراهيم 
  22».كرديم و مقدار زيادي اسلحه پول و مدارك نظامي به دست ما افتاد

نفـر از دوسـتانش بـه منطقـه      60به همراه «: كند خواهر شهيد نقل مي
هـاي   مـين گروهـك  در راه در ك. كننـد  از توابع مريوان حركت مي) كمرآوا(
قـرار  ) يجـ  آرپـي (ماشينشان مورد اصابت موشـك  گيرند و  زگاري قرار ميرِ

شود و  ابراهيم با شجاعت و زيركي خاص از ماشين سريع پياده مي. گيرد مي
تواننـد از كمـين فـرار     ساعت درگيري مـداوم مـي   4بعد از . گيرد موضع مي

كـرد كـه    اد اعـالم مـي  حدود دو روز متوالي راديـو بغـد  . كنند و نجات يابند
ديدند كه دوباره حضـور  اند و بعد از اينكه مردم او را  ابراهيم مرادي را كشته

  23».شد گرفتند و دشمن نااميد  فعال دارد، روحيه 
دانست كـه در حـل مشـكالت ديگـران      وظيفه خود مي«: گويد نيز مياو 

از  هنگـامي كـه  . قدمي بردارد و هميشـه در پـي انجـام امـور ديگـران بـود      
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آمدنـد و از   همـه مـي  . شـد  گشت، منزل ما مثل دادگـاه مـي   موريت برميمأ
  24».خواستند ايشان راهنمايي مي

در  1360ايشان در طول جنگ بارهـا مجـروح گرديـد، از جملـه سـال      
و  1363، در سال )سردوش(در مرز مريوان  1361نزديكي مريوان، در سال 

  .25در منطقه سروآباد 1365در سال 
بـه   روزي به من خبر دادند كه ابراهيم زخمي شده«: گويد ميهمسرش 

هيچي نشده، : گفت مي. ديدم كه از ناحيه پا زخمي شده بيمارستان رفتم و
اما پـس  . آيم كنيد؟ به خانه برگرديد، من چند روز ديگر مي جا چكار مي اين

يك بـار ديگـر هـم در بيمارسـتان اهللا اكبـر      . از بهبودي به گردان رفته بود
اي  روحيه. خوبم و اصالً درد ندارم: شده بود حالش را پرسيدم، گفت بستري

اين بار هم بعـد از  . دانستم كه درد شديدي دارد العاده قوي داشت و مي فوق
عمليات بزرگي در : يك هفته بستري فقط چند ساعت در خانه ماند و گفت

  26.گشت داريم و به گردان بر پيش
رفت، دخترم، ريزان، را همـراه خـودش    ميها كه به علميات  بعضي وقت

بچه است مبادا از سرو صداي تيراندازي يـا تـاريكي شـب    : گفتم مي. برد مي
او هم بايد مثل خـودم شـجاع باشـد و دختـر بـودن او      . نه: گفت مي. بترسد

حتي شبي دخترم مريض بـود و تـا صـبح گريـه      27.نبايد از دليري او بكاهد
ناگهان صـدايي  . نتوانستم او را به دكتر ببرم ها من از ترس گروهك. كرد مي

صبح كه بيرون آمدم، چند تكه پارچه را . كسي نبود. از داخل حياط شنيدم
به بنزين آغشته كرده بودند و داخل حياط انداخته و پيغام داده بودنـد كـه   

اگـر  . آتـش بكشـيم  بـه  خواستيم خانه را  آمد، مي اگر صداي گريه بچه نمي
  28».كنيم كارش بر ندارد اين كار را ميشوهرت دست از 

يك روز قبـل از شـهادت ايشـان    «: گويد قاي عبدي، مي همرزم شهيد، آ
بـه  : گفـت  در سرو آباد ايشان را ديدم كـه مـي  . اي در سنندج داشتند جلسه

تا اين كه به ما خبر دادند نيروهـايي كـه   . گردان ايشان بروم و با هم باشيم
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ر محاصره افتادند و ما به اتفاق به آنجا رفتيم كه به منطقه توسوران رفتند د
ابراهيم خيلي ناراحت شد . ها را به ما دادند در راه خبر سقوط يكي از پايگاه

ديـديم از پايگـاه دود بلنـد    . و با هماهنگي بـه طـرف آن پايگـاه برگشـتيم    
هـا را   اي زخمي و سـه نفـر از غيـر بـومي     اند و عده نفر را كشته 5شود و  مي

  . نده و دو نفر بومي را اعدام كرده بودندسوزا
ديمه (به طرف پايگاه . ابراهيم قسم خورد همان شب انتقام آنها را بگيرد

نفـر   14بـا اينكـه   . حركـت كـرد   -كه مقر فرماندهي آنها بود -كومله) گوره
گذاري كرديم  بوديم، به دستور ابراهيم بدون سر و صدا اطراف پايگاه را مين

  29.موشك بستيم و با اين كار حتي يك نفر موفق به فرار نشد و پايگاه را به
كـه   -القدر مـاه رمضـان در يـك درگيـري در روسـتاي چورننـه       در ليله

ابـراهيم بـه محـض     -هدفشان به كمين انداختن نيروهاي پل چورننـه بـود  
. كنـد  دارد و به طرف چورننه حركت مي باخبر شدن همه نيروهايش را برمي

. شوند از دست ما در حال فرار بودند، متوجه ورود نيرو ميآنها در حالي كه 
كنند و به محض ورود خودروها با تمـام تـوان و نيـرو     روي جاده كمين مي

  30».رسد كنند و ابراهيم به شهادت مي شليك مي
كـرد،   با اين حال چون ايشان به عنوان ضد كمـين از جلـو حركـت مـي    

رسد، اما نيروهايش متوجه  مي گيرد و به شهادت مورد هدف دشمن قرار مي
  31.كنند را نابود مي  شوند و ضد انقالب كمين دشمن مي

ماه مبـارك رمضـان نزديـك افطـار      23روز «: گويد خواهر شهيد هم مي
از تمامي دوسـتان و آشـنايان خـداحافظي    : ابراهيم به منزل ما آمد و گفت

اد شود و مواظب خودت باش كاري نكنيد كه خدايي نكرده دشمن ش. كردم
رفت خبر دادند كـه   در راه كه به طرف منزل مي. خون شوهرت به هدر رود

بـا نيروهـايش بـه آنجـا     . اند ها نفوذ كرده در روستاي نزديك كوآوه گروهك
و چهارم، من كه به منزل برادرم رفتم، ديدم آنجـا   صبح روز بيست. روند مي

من كه بسـيار  . ي شدهابراهيم زخم: اند و گفتند خيلي شلوغ و مردم ايستاده
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چرا شما اين قدر نگـران هسـتيد؟   : زخمي شدن ايشان را ديده بودم، گفتم
با ديدن برادرهـايم فهميـدم   . زخمي شدن براي ابراهيم هيچ ناراحتي ندارد

  32».هوش شدم كه به شهادت رسيده و بي
اتفاق افتـاده  در محل چورننه  2/3/1366در تاريخ  حادثه شهادت ايشان

   33.است
هـاي انقـالب اسـالمي و پيـروي از      ميشه بـه دفـاع از اسـالم و آرمـان    ه

  34.كرد توصيه مي )ره(رهنمودهاي حضرت امام 
پيكر مطهرش را در زادگاهش، روستاي ابراهيم آباد، از توابع مريوان بـه  

  35.خاك سپردند
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ی دو   ی 
  

در بيست و پنجم فروردين مـاه   ،مصطفي مردوخي، فرزند ميرعبدالكريم
  1.در روستاي دزلي از توابع شهرستان مريوان به دنيا آمد 1335سال 

كردم كه خدا به من پسري عطـا كنـد    هميشه دعا مي«: گويد پدرش مي
خداونـد مصـطفي را بـه مـن      كهكه اهل علم و فردي اليق و شايسته باشد 

  2.عطا فرمود

 3.سالگي به اتفاق برادرش در مدت كوتاهي قرآن را خوانـد  5مصطفي از 
الفبـاي  او را به مكتب فرستادم و زير نظر اساتيد محلي شروع به يـادگيري  

  »4.فارسي و عربي نمود
او نزد پدرش شيخ عبدالكريم مشغول فراگيري قرآن مجيـد و تعليمـات   

مدت يك سال تمام سي جزء قرآن كـريم را بـه اتمـام رسـاند و      .شد ديني 
  5.اكثر آيات آن را حفظ كرد

پرجنـب و   ،بـاهوش  ،هـا بسـيار فعـال، زيـرك     او در مقايسه با ديگر بچه
بعـد از اتمـام الفبـاي    . دو مطلب از استاد جلوتر بود -هميشه يكيو جوش 

شروع به ادامه تحصيل فقه نمـود و در  ) سقز(حوزه زير نظر استاد مالشفيع 
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سپس نزد مال  6.شروع كرديكي از مساجد روستاي نژمار جامع المقدمات را 
  7.كرد عثمان در مريوان تحصيل مي

بـه فكـر آن    ،سـيد چون پايه تحصيالتش به علم صرف و نحو و منطق ر
افتاد كه براي ادامه تحصيالت علوم ديني خدمت استادان شهرهاي مريوان، 
سقز، بانه و مهاباد برود و در خدمت استادان برجسته كسـب علـم صـرف و    

فلسفه كرد و در اين مدت هـم از علـوم جديـد آگـاهي      و نحو، منطق، شرع
  8.نمودپيدا 

ديـد اسـتادي نامـدار و     مصطفي در هر كجا كـه مـي  «: گويد برادرش مي
رفت و هميشه در حال تحصيل و فراگرفتن علوم  جا مي به آن ،باسواد هست

فقهي بود و تقريباً در كردستان ديگر جايي و كسي نمانـد كـه او از محضـر    
   .مند نشود آن استاد بهره

هـا را بارهـا مطالعـه     تقريبـاً تمـام كتـاب    .به مطالعه بسيار عالقه داشت
مطالعـه  تفسير قـرآن   تاريخي، مذهبي، سياسي وهاي  كتاب كرد و اكثراً مي
  »9.كرد مي

ايشـان  . برخوردش با پدر و مـادرم قرآنـي و الهـي بـود    «: گويد ميو نيز 
اكثـراً  . كـرد  در برخوردهـايش پيـاده مـي    ،درس را كه از قرآن گرفتـه بـود  

 10.كرد و با ايشان جلسه پرسش و پاسخ داشت درسهايش را با پدر مرور مي
دهد و آن هـا   ايي كه مقام بلند دارند درس مي ر حوزه، استاد به چند طلبهد

تر  هاي گذشته خود و مسلط شدن به طلبه اي سطح پايين براي مرور درس
ــار بــه دهكــده  امــا مــن كــه يــك .دهــد مــيدرس  بالــك رفتــه بــودم و ب

من خودم به مصطفي  :فرمود -اي بسيار فاضل است  كه طلبه -مالمحمدباقر
دانـم   برم كه بـه حـق مـي    او لذت مي لهدهم و آن قدر از تدريس  درس مي

  »11.كارم يك عبادت است
سالگي رسيد علوم اثني عشري را به طـور كامـل بـه پايـان      18چون به 

  .رساند و گواهي امناء التدريس را گرفت
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سپس از طرف حـوزه نظـام وظيفـه بـراي خـدمت سـربازي فراخوانـده        
رفتن  از ،شيخ مالمصطفي چون اعتقادي به رژيم طاغوت پهلوي نداشت.شد

عاقبت ايشان را دستگير نمودند و بـه پادگـان    .كرد به سربازي سرپيچي مي
دو مـاه افـراد رژيـم متوجـه      -بعد از يـك  .آموزشي عجب شير اعزام كردند

اعـزام  بعد از آموزشي ايشان را به عنوان تبعيد به خراسان  .فعاليت او شدند
پس از آشنايي در شهر مقدس مشهد . كردند تا خدمت سربازي را تمام كند

و روحانيون در مورد سـرنگوني رژيـم بـا آن هـا بحـث و       تعدادي از علمابا 
به اورامان باز  كند و مياز پادگان فرار  كه گذرد مدتي نمي .كند وگو مي گفت
  12.شود ل فعاليت سياسي ميوگردد و مشغ مي

با امام ارتباط داشت و  از ايشـان كسـب تكليـف و     1352ال ايشان از س
را ) ره(كرد و از رابطـين در تهـران و قـم اعالميـه و عكـس امـام       دستور مي
ـ  اكثراً براي مردم حرف مـي  .كرد گرفت و پخش مي تحويل مي سـاير   ازد و ب

شناساند تـا   ها مي آن هداد و امام را ب رفت و توضيح مي روستاها مي بهطالب 
  13.ميان مردم تبليغ كننددر 

يكسـره   د،مانند انسان تشنه اي كـه دنبـال آب بگـرد   «: گويد پدرش مي
كرد از امام  ميو انقالب و بيانات ايشان بود و با هر كسي كه فكر دنبال امام 

مصـطفي زيـر نظـر شـيخ     14.كـرد  ديدار و صـحبت مـي   ،حرفي داشته باشد
اسـتاد   ،شيخ جالل و معاون ايشان ، ورهبر حزب دمكرات و كومله ،عزالدين

اما نگرش او   ،چند تن از اساتيد بلند پايه كُرد تحصيل كرده بود ،زاده تيفم
به امام و ايران و اسالم طوري ديگر بود و به تمام آن ها پشت كرد و به امام 

  15.رو آورد و به مبارزه با آنان پرداخت) ره(خميني

او خـائن   .في بايـد حتمـاً بميـرد   مصـط : حتي او را تهديد كرده و گفتند
  »16.فروخته است) ره(او ما را به امام خميني. است

، شـيخ مالمصـطفي وارد شـهرها    با شروع تظاهرات در شهرها عليه رژيم
كرد و در مسـاجد و بعضـي از    در اكثر شهرها مردم را سازماندهي مي 17.شد 
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شـهرهاي  قـع بـه تهـران و    اكرد و بعضـي مو  مدارس ضد رژيم سخنراني مي
با همكاران خـود نهايـت    و كرد بزرگ مثل شيراز و اصفهان و تبريز سفر مي
به خصـوص در شـهرهاي    ؛داد فعاليت سياسي را عليه رژيم پهلوي انجام مي

  18.سنندج و مريوان، بانه، سقز و پاوه

كـه  رسـيده بـود   ) ره(در مدت فعاليتش در كشور عراق به خـدمت امـام  
  . به شيخ مالمصطفي داده بود اجازه فعاليت بيشتري ايشان

جهت زيارت  .با ورود امام از پاريس به ايران ايشان به آرزوي خود رسيد
جا هم آشنايي كامل با  در آن .و معرفي خود به امام به تهران و قم سفر كرد

صادق خلخالي و جناب دكتر چمران  شيخاالسالم و المسلمين  جناب حجت
نماينـده امـام در كردسـتان انتخـاب      عنوان به) ره(و از طرف امام كردپيدا 
   19.شد

افراد نيروي انتظـامي زمـان طـاغوت بـه مـن       يكي از«: گويد ميپدرش 
اگر كسي ديگري بـود تـا بـه حـال      ،زند هاي عجيبي مي پسرت حرف: گفت
  »20.جلوي كارهاي او را بگير .بار بازداشت شده بود 100

بار  3به ياد دارم كه  1354و  1353هاي  حدود سال«: گويد ميبرادرش 
 ماه فروردين .ب تكليف كرده بودرسيده بود و كس) ره(در عراق خدمت امام

هنگامي كه  ،شب بسيار تاريك و باراني بود كه صداي درب آمد 1356سال 
مصطفي با وضعيت بسـيار نامناسـب خـودش را بـه داخـل       ،در را باز كردم

از عراق آمـده و  : تگف .حياط انداخت و يك ساك كوچك سياه دستش بود
مـن   .بـود ) ره(پر از عكـس و اعالميـه امـام    .امام گرفته استاين ساك را از 
شـب شـروع بـه چسـباندن      12سـاعت   .اما او مـرا آرام كـرد   ،ترسيده بودم

روز  دو .مصطفي فرار كرد ووهمان شب كار را تمام اوه كرديم ها در پ عكس
هـا را   بدترين شـكنجه  ماه 2حدود   21.بعد من توسط ساواك دستگير شدم

 .از مـن اطالعـات بگيرنـد    كـه  اما موفق نشدند ،بدهم ديدم تا مصطفي را لو
مـرا در آغـوش گرفـت و     .خانـه مـا آمـد    بعد از آزادي يك شب مصطفي به
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بايـد   .ها چيزي نيسـت  ها و سختي در مقابل انقالب اين رنج: بوسيد و گفت
  »22.خداوند به تو پاداش خير دهد .تحمل كرد

بــه جــز خــدا بــه مبــارزه  كــسبــا شــجاعت و بــدون تــرس از هــيچ او 
مـردم را عليـه رژيـم     وكـرد   پرداخت و هرجا كه الزم بود سخنراني مـي  مي
  24.كرد خواند و تشريح مي ميهاي امام را براي مردم  و اكثر نامه 23شوراند مي

كرد و گاهي مواقع خود نماز جمعـه را   ميهميشه در نماز جمعه شركت 
. كـرد  مـي برگـزار   ،و نماز جماعت را هر كجـا بـود   نمود ميبراي مردم اقامه 

. كرد و از قاريان قـرآن بـود   قرآن را تالوت مي. گرفت بي ميحهاي مست روزه
كرد و در  سخنراني مي .در مراسم سوگواري و مذهبي هميشه پيش قدم بود

 25.كرد و هميشه آماده خدمت در راه خدا بود ميانگاري ن كارهاي خير سهل
  26.تكبر نداشت داد و اصالً مييتيمان را نوازش رسيد و  به وضعيت فقرا مي

گـاهي كـه وقـت داشـت قـرآن را      «: گويـد  همرزم او، آقاي رحماني، مي
كـرد و   داد و مردم و همرزمـان را بـه احكـام الهـي دعـوت مـي       آموزش مي

گذاشت و حتي در سـطح بـاال هـم طلبـه      يسياسي م -هاي عقيدتي كالس
هـاي مختلـف    در زمينه. داد آن ميها درس احكام و تفسير قر داشت و به آن

از بـين   اجانـب  خـواران  هليفات زيادي داشت كه متأسفانه به دسـت جيـر  تأ
  »27.رفت

تفاوت خيلي  از افراد ترسو و بي«: گويد همرزم ديگرش، آقاي كريمي، مي
كرد و سعي در ضربه زدن به افراد منحرف  بليغ ميآمد و هميشه ت بدش مي

عمـل   يهنگام بروز مشكالت در نهايت خونسردي و متانت مخصوص .داشت
اگر هـر كـدام از    :گفت كرد و بسيار نكته بين و ريزبين بود و هميشه مي مي

كردستان از همه جلو خواهد بـود و   ،ها بتوانيم مردم را ارشاد كنيم ما طلبه
اگـر مـا    .شـوند  مـي مردم  از اسالم خارج  ،ه ما كاهلي كنيماگر خداي نكرد

ت هـدفش برقـراري حكومـ   . كنند مردم اصالً عمل نمي ،درست عمل نكنيم
  28.اسالمي زير پرچم الاله اال اهللا  در سرتاسر ايران بلكه جهان بود
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بعد از پيـروزي انقـالب در شـهر مريـوان و منطقـه اورامـان سـپاهي را        
تشكيل داد و فعاليت خود را عليه دشمنان داخلي شـروع كـرد و گـاهي در    
مساجد مشـغول سـخنراني و دعـوت مـردم بـه پيـروي از نظـام جمهـوري         

  . كرد مياسالمي 
كه جناب دكتر چمران  يسپس به فرماندهي سپاه منصوب شد و هنگام

  29.نهايت همكاري را با ايشان انجام داد ،استان كردستان عزيمت كردبه 

هـاي داخلـي از    در درگيري با ضد انقالب و گروهـك «: گويد برادرش مي
تمــامي جهــات فكــري، فرهنگــي و سياســي و نظــامي فعاليــت ســنگين و 

مـردم را ارشـاد    ومسـاجد تبليـغ    رد .ناپذير و شبانه روزي داشـت  خستگي
 -كه هيچ كس نرفته بود -ي سپاه را به مناطقي از كردستاننيروها .كرد مي

  »30.نمود هدايت و راهنمايي مي
فردي بـه   .در روستاي دزلي مشغول زندگي بوديم«: كند پدرش نقل مي

 بـه : نزد مـن آمـد و گفـت    -كه در حزب دمكرات فعاليت داشت -نام رسول
ايـد و بايـد    هاي مالمصطفي خانواده شما متهم و محكوم شده خاطر فعاليت

هـاي نمـاز    هاي ماشود و خود شـما در خطبـه   پسر بزرگت محمد جزو گروه
جمعه مريوان عليه جمهوري اسالمي سخنراني كنيد و گرنه كل خانواده بـه  

مـن خـواهر   . شويد و سريعاً اين حكـم انجـام خواهـد شـد     اعدام محكوم مي
 .اطـالع دهـد  مالعباس را به پادگان مريوان فرستادم تا جريان را بـه سـپاه   

نفر نيرو شبانه به پادگان مريـوان گـريختيم و از آن جـا بـا يـك       15همراه 
 .فروند هلي كوپتر به كرمانشاه رفتيم و سپس خـدمت امـام مشـرف شـديم    

رش كردند كه امام دستور دادند كه ماه رمضان را در كرمانشاه بمانيم و سفا
كسازي منطقه مريـوان  بعد از پا .زاده از ما نيست تيبه محمد بگوييد كه مف

  »31.بازگشتيم
مـال  : ي شـهادت مـال مصـطفي گفتـه شـده اسـت كـه        در رابطه با نحوه

 ،ه بـود مصطفي براي آوردن حقوق و مزاياي پاسداران به كرمانشاه سفر كرد
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به علـت آمـاده نبـودن     .برگشت امابه پادگان سنندج  حقوق بعد از دريافت
بعـد از   .شـود  وارد مـي رود و به منزل يكي از دوستان  كوپتر به شهر مي هلي
كننـد و از   نفر از افراد كومله خانه را محاصره مي 25دو ساعت تعداد  -يكي

كـه اگـر از    كننـد  مـي  خواهند كه خودش را تسليم كند و تهديد ايشان مي
يم و او به خاطر زن و بچه كه در كش منزل خارج نشويد خانه را به آتش مي

بالفاصله تمامي حقوق دريافتي با تمـام  . شود ناچار تسليم مي بودند، منزل 
و گواهي تحصيل و شناسنامه و برگ ماموريت وسايل شخصي اعم از كارت، 

روز شكنجه و  8برند و بعد از  كنند و به غارت مي را ضبط مياسلحه كمري 
  . دهند ل مياذيت او را به مريوان انتقا

وي را  زهـر رو  ،چون مالمصطفي در ميان مردم محبوبيت زيادي داشت
 او را گفتند كه كجا هست تا ايـن كـه   بردند و به هيچ كس نمي به جايي مي

در وسط راه جنب پـل سـفته بـه     32.دهند از شهر مريوان به سقز انتقال مي
هادت دست گروهـك كوملـه بـه شـ     هب 26/7/1358طرز وحشيانه در تاريخ 

  33.رسد مي

قبل از شهادتش مـرا ديـد و بـه    «: گويد مي ،آقاي كريمي ،همرزم شهيد
آيد تا با هم به قم بـرويم   بعد از سفر مي ،سفري در پيش دارد كه من گفت

و نهضتي تشكيل دهيم كه هدف نهضت نجات كردستان و تشكيل نيروهاي 
  »34.پيشمرگ كُرد مسلمان است

گروهك كومله، دمكـرات، فـدايي، پيكـار  و     پنج«: گويد برادر شهيد مي
محاكمـه   او را يبراي اعدام شهيد اتفاق نظر داشـتند و در روسـتاي   رزگاري

دليـل  مإلعام اعـدام كننـد كـه بـه     خواستند در شهر مريوان در  كرده و مي
  »35.مخالفت مردمي منصرف شدند

نفـر از   1000بعـد از شـهادت مصـطفي نزديـك     «: گويـد  پدر شهيد مي
كسـاني كـه   داشـتند كـه    نيروهاي ضد انقالب تسـليم شـدند و اظهـار مـي    
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اند ماهيتشان بر مـا معلـوم شـده اسـت و مـا ديگـر        مصطفي را شهيد كرده
  » 36.ها نيستيم حاضر به ادامه همكاري با آن

  37.روز بعد از ازدواجش شهيد شد 15

كه او يك شـهيد حسـيني    شداعالم  ،در ماه محرم شهيد شده بودچون 
گريه كند و مصـطفي  ) ع(خواهد گريه كند بر امام حسين مياست و هر كه 

  38.رفته است) ع(به راه امام حسين

 .بـرايم گريـه نكنيـد    ،اگر شهيد شدم«: گفت خودش هميشه به مادر مي
نگم و مقصـودم فقـط   ج وند مي، چون من براي خداديدعاي خير برايم بگوي

همه ما به سوي پروردگار خود باز خواهيم گشت و شـما مـن   . رضاي اوست
چـون آخـر ايـن راه     ،ايد و ديگر نبايد برايم ناراحت باشيد را به خداوند داده

  »39.من شهادت در راه خداست كه ان شاء اهللا نصيب اين حقير خواهد شد
مـردم مريـوان و    ،زسـردخانه بيمارسـتان سـق    بهبعد از انتقال جسدش 

اورامان پيكـرش را بـه زادگـاهش آوردنـد و در روسـتاي دزلـي بـه خـاك         
  40.سپردند
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وری    با 
  

علـي اصـغر و فاطمـه، در اول فـروردين مـاه سـال        باقر منصوري، فرزند
  1.بيجار به دنيا آمد شهر در استان كردستان در 1343

با شهامت و همچنين بسيار قانع،  ،با وقار ،او از همان كودكي فردي آرام
  2.سوز بود ر وبردبار، كم حرف پركار و دلوصب

نقـش   شجاع و نيرومند بود و در ميـان همسـاالنش   ،بسيار استوار يفرد
از همان كودكي در برابـر مشـكالت صـبور بـود و      .كرد مييك رهبر را ايفا 

 يگذاشت و از صفا و صـميميت خاصـ   همچنين به پدر و مادرش احترام مي
  3.برخوردار بود

در همه كارهـا   كهو جوش بود  فردي بسيار پر انرژي و پرجنب همچنين
  4.شد ميپيشقدم 

سـالگي بـه همـراه     6قبـل از   .او عالقه زيادي به مجالس مذهبي داشت
  5.يافت ميخواني و يا در مسجد حضور  مادرش در مجالس روضه

هـر وقـت    رمضان در ايام ماه مبارك«:  گويد مادرش فاطمه احسني، مي
بدون ايـن كـه مـا او را بيـدار      ،شديم كه من و پدرش براي سحري بلند مي

حتي يك شب كه او را  ،گرفت در همان كودكي روزه مي .شد بلند مي ،كنيم
من بـدون سـحري هـم     .كنيد شما گناه مي: به من گفت ،بيدار نكرده بوديم

  6».توانم روزه بگيرم مي
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 شــكوفهدر دبســتان آمــادگي  7 1349ايشــان دوره ابتــدايي را در ســال 
در ايـن دوران بـه جهـت     8.در شهرسـتان بيجـار گذرانـد    )مدرسه خاقـاني (

ايشـان  مثالً  .كرد كمك مي انبه ديگر .دلسوزي و رشادت خاصي كه داشت
  9.برد گرفت و به مدرسه مي بر پشت مياز پا فلج بود هر روز  فردي را كه

بيجـار  در مدرسه كاشاني شهرستان  11 1356در سال  را دوره راهنمايي
  10.گذراند

و در تمـامي   11ترك تحصيل كرد اسالمي در اين دوران با شروع انقالب
مـردم را عليـه    ويها شركت فعال داشت و همچنـين   پيمايي تظاهرات و راه

  12.كرد رژيم شاه تحريك مي

 نيروهاي انقالبـي پيوسـت و شـبانه     از همان زمان وارد مبارزات شد و به
حضـور فعـال    به طور مسـتمر  انقالب در مساجد و اماكن هاي روز در صحنه

  13.داشت

ايفـا  هاي امام نقش بـه سـزايي    ها و عكس الميهعاو همچنين در پخش ا
  14.كرد مي

ولـي موفـق    ،خواست كه وارد سپاه شـود  بعد از انقالب مي باقر منصوري
  15.نشد و سپاه ايشان را در كتابخانه رسالت سپاه مشغول به خدمت كرد

قرآن و  مفاهيم ي نظيريها او كتاب .ايشان به مطالعه عالقه زيادي داشت
مطهري و بهشتي را مطالعـه   اني از شهيديها كتاب نيز بي ومذههاي  كتاب
جلـد كتـاب    500در آن او حتي يك كتابخانه شخصي داشت كـه   .كرد مي

  16.دنمو نگه داري مي

  17.هاي رزمي و كوهنوردي عالقه داشت همچنين به ورزش باقر

هـاي   كـرد و در مـاه رمضـان كـالس     ايشان در نماز جمعـه شـركت مـي   
هاي مـذهبي مسـجد برگـزار و هميشـه توصـيه بـه        اي براي بچه العاده فوق

  . كرد نماز اول وقت ميخواندن 
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هـاي   كرد و در خواندن ادعيه همچنين در تشييع پيكر شهدا شركت مي
  18.ديني در مسجد حضور فعال داشت

  19.كرد ي توسل و كميل شركت ميهادر دعا او در مراسم مذهبي و

  20.هاي جنگ شد سالگي وارد جبهه 17در  1360سرانجام در سال 

او  .بــودهــاي اســالمي  از ارزش دفــاع هــدف ايشــان از بــه جبهــه رفــتن
دانسـت و فتـواي امـام را راجـع بـه       همچنين خود را مطيع و مقيد امام مي

مـن بـه   « :گفـت  و  مـي  نـد كرد كرد و خودش هم عمل مـي  جهاد تبليغ مي
دانـم و تـا آخـرين قطـره      عنوان يك سپاهي اين را وظيفه شرعي خود مـي 

  21».نگمج خونم مي

اي قوي و ايمـاني راسـخ بـراي دفـاع از مـيهن اسـالمي بـه         او با روحيه
منطقــه توســط  آن هــر جــاي كــه در .هــاي كردســتان اعــزام شــد جبهــه
ـ   ،شد دمكرات اشغال مي هاي كومله و گروهك باكانـه و دليرانـه بـه     يبـاقر ب

بايـد  «: گفـت  هميشـه مـي   شخود .كرد ميها مبارزه  رفت و با آن ميدان مي
  22».هاي ضد انقالب را از جا بكنيم ريشه گروهك

  23.شدفعال سپاه پاسدارن انقالب اسالمي  عضو 1361سپس او در سال 

در سـپاه بيجـار   مسـئول آمـوزش سـربازان    ايشان در آموزشگاه نظـامي  
  24.بود

  25.كرد منطقه سقز، مريوان و بانه خدمت  او بيشتر در

يك دفعه منطقه سباران از توابـع  «: گويد ميمنصوري،  هخواهرش، منير
باقر با  .پايگالن در تصرف كامل ضد انقالب درآمد و هيچ راه نفوذي نداشت

كوپتر در پادگـان مرسـك مريـوان     چند نفر از همرزمانش با يك فروند هلي
كوپتر برد و بقيه بعد از درگيـري سـنگين و    قيه نيروها را هليپياده شد و ب

 -كـه كـوه و دره و پـر از موانـع طبيعـي بـود       -خطرناك منطقه وسـيعي را 
  26».ها پاك كنند توانستند از لوث وجود ضد انقالبي

  27.باشد باقر منصوري متاهل و داراي يك فرزند مي
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ترك آنها يك سـال  ندگي مشكنند و ز پس از ازدواج در سقز زندگي مي
  28.از هم جدا شدند خانوادگي ختالفبود، اما بعد به دليل ا

  29.دوباره به جبهه اعزام شد 1362 سال در شهريور ماه

ويژه سقز  2هاي جنگ فرمانده گردان ادوات تيپ  مسئوليت او در جبهه
  30.بود

هـاي نبـرد داشـت در     ي كه در جبهـه يها باقر منصوري عالوه بر رشادت
كرد و با توجه به تخصص خـاص   جبهه نيز از هيچ كوششي دريغ نميپشت 

بـه آمـوزش نظـامي نيروهـاي بسـيج و       ،داشتنظامي  كه در زمينه آموزش
  31.پرداخت سپاه مي

ــار در دوران خــدمت در ســپاه مجــروح شــد   هنگــامايشــان  .او يــك ب
در آتـش  بـود كـه قسـمتي از بـدنش      هسوزي در سپاه براي كمك رفت آتش

  31.سوخت

  33.هاي نبرد جنگيد ماه در جبهه 85او به مدت 
در منطقـه عمليـاتي سـومار بـه علـت       15/8/1362در تـاريخ  همچنين 

بعد از چند روز اسـتراحت   كه شد اصابت تركش به ساق پاي راست مجروح
شـد و بعـد از اسـتراحت كوتـاه دوبـاره بـه       منزل منتقـل  در بيمارستان به 

درگيـري ديگـر در منطقـه عمليـاتي     در يـك   34.برگشـت هاي سومار  جبهه
ابت تـركش بـه ران پـاي چـپ     به علـت اصـ   13/10/1362سومار در تاريخ 

  35.گرديدمجروح 

انقالب اسالمي و دومين آرزويش شـهادت  بزرگترين آرزوي وي پيروزي 
اگر هر دو پايم را هم كه قطع كننـد مـن بـه    «: گفت و مي 36در راه خدا بود

  37».جبهه خواهم رفت

عمليـاتي سـقز بـر     ردر محو 4/7/1371باقر منصوري در تاريخ سرانجام 
  38.اثر درگيري با ضد انقالبيون به شهادت رسيد
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را بـه   )س(شما مقام حضـرت زهـرا  « :كرد ميايشان به خواهرش توصيه 
حجـابي مقـام خـود را     بي ايد و مقام شما خيلي باال است و نبايد با ارث برده

اي نفساني را نخوريد و در پشت جبهه هـا  و هيچگاه فريب هو.پايين بياوريد
وار باشيد و در اين راه هيچگاه احساس خستگي نكنيـد و همـواره در    زينب

  39».تربيت فرزندان صالح خود كوشا باشيد

هميشه بايد شجاع و دلير باشيد « :كرد و همچنين به مادرش توصيه مي
   ».گاه از رفتن من ناراحت نشويد و هيچ

  40».دمبادا سنگرها را خالي بگذاري«: گفت هميشه به برادرانش مي

بـه خـاك   كردسـتان  بيجار  شهرستان پيكر مطهرش را در گلزار شهداي
  41.سپردند
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گ  ی وو قا   ر
  

در روستاي ورمقـان از   1338در سال  ،فرزند امامعلي ،رمقانيوهوشنگ 
   1.توابع شهرستان سقز متولد شد

  .تا پايان تحصيالت متوسطه درس خواند
در جهاد سازندگي قروه در  1358پس از پيروزي انقالب، در اوايل سال 

  .خدمت محرومان بود
منطقـه كردسـتان بـه     هاي ضـد انقـالب در   همزمان با پيدايش گروهك

اش را در لشكر  سال خدمت سربازي 2خدمت مقدس سربازي رفت و مدت 
  .پياده كردستان خدمت كرد 28

هوشــنگ ورقمــاني بــه خــاطر ايثــار و شــجاعتي كــه در راه مبــارزه بــا  
ها نشان داد، موفق بـه دريافـت مـدال رشـادت و لياقـت از دسـت        گروهك

  .فرمانده وقت لشكر شد
رسمي سپاه پاسداران انقـالب اسـالمي شهرسـتان     عضو 1360در سال 

در همان آغاز به عنوان فرمانده گردان ويـژه نيروهـاي اعزامـي از     .شدقروه 
رژيم بعث عراق، خطي را در قصر شيرين تحويـل  شهرستان قروه در نبرد با 

  2.گرفت
بـه عنـوان جانشـين واحـد پرسـنلي در تيـپ ديوانـدره         1361در سال 
  3.منصوب شد
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 ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج سـه فرزنـد پسـر و يـك     1361ال در س
  4.باشد دختر مي فرزند

ــال  ــپ     1364در س ــاتي در تي ــور عملي ــين مح ــوان جانش ــه عن  39ب
تا پايان جنگ تحميلي به عنوان جانشين سـتاد   5.المقدس منصوب شد بيت

 هاي جنوب و جزيره مجنون خالصانه و شجاعانه بـه  و فرمانده تيپ در جبهه
  6.مبارزه پرداخت

هوشنگ بسيار با ادب و متين بود، به طوري كه يكي از فرماندهان سپاه 
اي از  اگـر ذره «: گويـد  اش چنـين مـي   پس از چندي رفت و آمد با او درباره

ادب حاجي را به تمام دنيا تقسيم نماييم، بدون شـك كسـي را بـه عنـوان     
  7».ادب نخواهيم داشت بي

  .كرد بود و از هيچ كمكي به ديگران دريغ نمي او بسيار مهربان و دلسوز
مـن و حـاجي در مسـير    «: كنـد  غالمرضا ارزنگ، همرزمش، تعريف مـي 

همـين   .بوديم ياي كوهستان در جاده .رفتيم و حاجي راننده بود اي مي جاده
اي را پشت سرگذرانديم، كناره جاده مردي ماشينش خراب  كه مسير گردنه

هايش كنـار او ايسـتاده    شينش بود و زن و بچهشده بود و در حال تعمير ما
  .حاجي ماشين را كنار زد و از ماشين پياده شد و به طرف مرد رفتبودند، 

هايش را باال زد و تالش كـرد تـا    آستين ،حاجي نگاهي به موتور انداخت
شـما اينجـا   : رو بـه مـن كـرد و گفـت     .اما موفق نشد ،ماشين را تعمير كند
ك بروم، او مكانيك آورد و پس از نيم سـاعت ماشـين   باشيد تا دنبال مكاني

مكانيـك   آوردن اش از حاجي به خاطر آن مرد به همراه خانواده .درست شد
تشـكر   ،هايش كثيـف شـده بـود    دست و لباس اين كهو همينطور به خاطر 

كاري نكرديم، وظيفه ماسـت كـه بـه مـردم     : حاجي در جواب گفت .كردند
  ».محروم اين منطقه خدمت كنيم

  8.حاجي دوباره مكانيك را به مقصدش رساند
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پوشيد و در عـين حـال تميـز و     هاي ساده و كهنه مي لباس .او ساده بود
وقتي  و خريد ها براي خودش لباس و كفش نمي گاهي اوقات ماه. مرتب بود
مطمئـنم كسـاني    ،پـدر جـان  «: گفـت  مي .كرد به او يادآوري مي كه پدرش

هايشان را با دمپايي به مدرسـه   پوشند و بچه هاي كهنه مي هستند كه لباس
  ».پس سزاوار نيست كه من به فكر خريد لباس باشم ،فرستند مي

او به همراه دوستاش  و كند هنگامي كه پدرش برايش كفش نو تهيه مي
بينـد كـه    پدرش با كمـال تعجـب مـي    ،گردد ميكه بر رود، وقتي بيرون مي

هوشنگ  »هايت كو؟ كفش« :پرسد پدرش از او مي .هاي كهنه پوشيده كفش
وانيم، وقتـي برگشـتيم   رفتيم مسجد نماز بخـ «: گويد با لبخندي شيرين مي

يكي از دوستانش طاقت نياورد و حقيقت را اين طور  ».نيست ها ديدم كفش
هـاي   رفتيم، پيرمردي فقير را ديديم كه كفـش  رو مي توي پياده«: بيان كرد

هاي  هاي نواش را با كفش اي داشت، هوشنگ به طرف او رفت و كفش كهنه
  9».كهنه او عوض كرد

اي از يـاد مـرگ غافـل     دانسـت و لحظـه   حاجي مرگ را مونس خود مي
به گفته يكي از همرزمانش، او در هـر بحثـي بـه نـوعي از مـرگ       .ماند نمي

نشسـت و بـراي خـود     اي بيكـار نمـي   آورد و حتي لحظـه  يان ميسخن به م
يـك نمونـه از سـنگ     .نوشـت  كـرد و سـنگ قبـر مـي     سنگ قبر درست مي

  .حاال باقي مانده است ،نوشته كه حاجي در زمان حيات خود قبرهاي 
بيشـتر   ،كه فرمانده بـود  با اين .مغرور نبود. تكبر بود او بسيار ساده و بي

با كمال تواضع و فروتنـي بـا    .خورد حت امر خود غذا مياوقات با نيروهاي ت
  10.كرد نيروهايش برخورد مي

كمـك   ،او حتي به سربازاني كه پول براي رفـتن بـه مرخصـي نداشـتند    
  11.شد كرد و هزينه رفت و برگشت آنان را شخصاً متقبل مي مي

هـر گـاه در گلـزار     .كرد ورمقاني در محضر شهدا احساس شرمندگي مي
داشت و در  نا درجه پرسنلي خود را بر ميثبدون است ،يافت شهدا حضور مي
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پنداشـت و   او خود را در مقابل شهدا حقير و وامانـده مـي   .گذاشت جيب مي
در محضر كساني كه به باالترين درجه معنـوي   ،داد هرگز به خود اجازه نمي

  .با درجه دنيايي خود حاضر شود ،نايل گشتند
عـدالت و   )ع(علـي  ،حاجي با الگوگيري از عـدالت حضـرت اميرمومنـان   

كـه اصـرار    داو در جواب عمـوي خـو   .كرد برابري را در هر امري رعايت مي
عمـو  «: گويـد  جبهه منتقل كند، ميداشت پسر او را از خط مقدم به پشت  

اگر چهار پسر شما هم شهيد شوند، بـاز يكـي از    ،شما پنج پسر داريد ،جان
خـود را بـه خـط مقـدم جبهـه       پس آن پدري كـه تنهـا پسـر    .ماند مي آنها
او پس از  »چه بخواهد؟ ؟شود، چه بگويد د و تنها پسر او شهيد ميفرست مي

برد و در حالي كـه پيـراهنش را تكـان     آن دستش را به طرف پيراهنش مي
اين پيراهني كه در تن  ،عمو جان«: گويد دهد خطاب به عموي خود مي مي

دهيد كه من به خون  آيا شما اجازه مي .يني، از خون شهيدان استب من مي
  »؟شهدا خيانت كنم

جمـع شـهيدان    ازكـه   ايـن  به خاطراو هميشه آرزوي شهادت داشت و 
هميشـه دسـت و پـاي     هوشـنگ  .كرد عقب مانده بود، احساس ناراحتي مي

  12.خواست كه براي شهادت او دعا كند بوسيد و از او مي مادر خود را مي
زمسـتان   1366سال «: كند آقاي هادي مخدومي، همرزمش، تعريف مي

المقدس بـا   بيت 39قرار بود كه تيپ  .بسيار سختي در منطقه كردستان بود
را انجـام   10هاي سپاه از منطقه مريوان عمليات والفجر همكاري ساير يگان

 22ل(المقـدس   بيـت  39كه محل استقرار تيپ  -ارتفاعات سورن در. دهند
متر برف بود و سـرماي   6الي  5بعضي نقاط شايد  -بود) المقدس فعلي تبي

  .ها شده بود شديد و برف باعث مشكالت زياد براي رزمنده
حاج هوشنگ با وجودي كه فرمانده بود، يك گوني آب معدني به پشـت  

ها در عمليـات   كه بچه از اين .كرد ها كار خدماتي مي گرفته بود و براي بچه
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هـاي سـورن    آب از كوهپشتي پر از  او با كوله .د، خوشحال بودشدن پيروز مي
  13».داد اين عمل او تواضع و فروتني اين فرمانده را نشان مي .رفت پايين مي

براي گذراندن دوره دافوس در دانشگاه امـام حسـين بـه     1368در سال 
  .تهران معرفي شد و در آن دوره به عنوان دانشجوي ممتاز انتخاب گرديد

از طي دوره دافوس به عنوان يكي از اركان تيـپ بيـت المقـدس در    بعد 
  .هاي رزمي و ستادي نقش كليدي و مهمي را انجام داد طراحي برنامه

به سمت مسئول بازرسي و فرمانده يگـان ويـژه قرارگـاه     1371در سال 
  .ر منصوب شدفاستاني شهيد شهرام

ه عنوان پاسـدار  ب 74به عنوان پاسدار شايسته و در سال  1373سال  رد
  14.نمونه نيروي زميني سقز معرفي گرديد
خواسـتم بـه    هنگامي كه مـي «: كند امامعلي ورمقاني، پدرش، تعريف مي

اقوام و آشنايان را دعوت كردم و به همه گفتم كـه هـر چـه     ههم ،حج بروم
پـدرم  : اي به من داد و گفت در اين ميان هوشنگ نامه .خواهند بنويسند مي

من هم  .رسيدي، باز كن) ص(زماني كه در كنار قبر رسول اكرم  اين نامه را
 ،پـدر عزيـزم   :آن زمان نامه را باز كردم، هوشنگ در نامه چنين نوشته بـود 

اگـر دعـا    .درا سال شهادت من قـرار دهـ   1375ال دعا كنيد كه خداوند س
  .ي امام عزيز و شهدا هم دعا كنيدنكنيد مديون هستيد و برا

 اش از من خواسـته بـود از حضـرت    كه هوشنگ در نامهمن هم آنچه را 
  15».طلب حاجت كردم) ص(محمد 

در محـور   1/4/75 مورخـه سرانجام هوشنگ ورمقاني در غـروب جمعـه   
روز مبـارزه   45سقز در كمين نيروهاي ضد انقالب افتاد و پـس از   -قهرآباد

 ،ربـاني دالور بسيجي عبـدالرحمن مه  ،همراه با همرزم خود ،مسلحانه با آنها
  16.به شهادت رسيد
هنـوز چنـد روزي از شـهادت هوشـنگ نگذشـته      «: گويد پدر شهيد مي

مان آمـد و بعـداز اظهـار     بودكه مردي از كارگران روستاهاي اطراف به خانه
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هوشـنگ بـه    .ان هستمقلي روستاي ورمامن از اه: تسليت و همدردي گفت
و در  .كنـيم  ش نميهايش را فرامو ما هيچ گاه خوبي .بزرگي كردهما محبت 
توانـد   اصالً نمي و ها از دو پا فلج است من پسري دارم كه سال«: ادامه گفت

مدرسه گذاشتيم مادرش مجبور بود كه هـر روز   او را به راه برود موقعي كه
يـن اواخـر   بـه طـوري كـه ا   . برگردانـد  ببـرد و  او را كول بگيرد و به مدرسه

كه فرزنـدم   -وشنگ همسرم راروزي اتفاقي ه .كرد كمرش به شدت درد مي
د و چنـد روز بعـد   دهـ  بيند و بـه او قـول كمـك مـي     مي -را كول كرده بود
  ».دافرستويلچري براي ما 
مـان آمدنـد، مـاجرا را برايشـان تعريـف       هاي سپاه به خانه بعدها كه بچه

اتفاقاً آن روز حاج هوشـنگ بـه دفتـرم    : سپاه گفتمسئول امور مالي  .كردم
حـاال  . اهللا خيرهءشا ان: چه خبره؟ گفت: وقتي گفتم. وام كردآمد و تقاضاي 

  17».خواسته فهمم كه وام را براي چه كاري مي مي
ي خـود   نامه سردار شهيد حاجي هوشنگ ورمقاني در قسمتي از مناجات

گاه گاهي كه سر مزار شـهدا  . ميدوارمبه تو ا پروردگارا،«: نوشته استچنين 
 ،خـدايا . مخوابيـد  قبـري كـه آمـاده بـود مـي      در ميان  چند لحظه ،مرفت مي

اين غربت و اين جدايي بين من و  ،اي خدا .كردم احساس غربت و ترس مي
. ما را با قبر و گلزار شهدا انيس و مـونس گـردان   ،خدايا. قبر را برطرف كن

  .ندازني ، بين من و قبر جدايي خدايا
كـن كـه اگـر تمـام     بـاور  . بـرم  از سنگيني گناه به تو پناه مي ،پروردگارا

توانند حمـل   خودروهاي ترابري تيپ جمع شوند، گناهان من بيچاره را نمي
  .كنند

ولـي بـاز بـه عفـو و كـرم و       ،روسياهم ،خدايا. قلبمان سياه است خدايا،
  .الهي نااميدم مكن .بخشش تو اميدوارم
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هاي محترم شهدا برگردن ما حق بزرگي دارند و اينها  خانواده ،پروردگارا
ي راه شـهداي   توفيق عنايت فرما كه ادامه دهنده. ان همه ملت هستندعزيز

  18».عزيز اسالم باشيم
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