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عاشقكالمامام
ما پنج خواهر و دو برادر هستيم. هر دو برادرم 
در جبهه حضور داش��تند. ما در خانواده اي 
مذهبي به دنيا آمده بودي��م و پرورش پيدا 

كرديم. حميدرضا پنجم دبستان را به تازگي 
به پايان رس��انده بود كه وارد درگيري هاي 
انقالب��ي ش��د. در همين ح��ال و احواالت 
فعاليت ه��اي انقالبي كه م��دارس تعطيل 
مي شد، همراه با برادرم و دوستان از مدرسه 
بيرون مي آمديم و خودمان را به تظاهرات 
مي رس��انديم. من و ب��رادرم حميدرضا به 
دنبال مطالعه كتب امام و رس��اله ايش��ان 
بوديم اما بزرگ تر ها به ما سفارش مي كردند 
كه حواس��تان را جم��ع كنيد نباي��د رژيم 
ساواك متوجه بشود. حميدرضا شب ها نيز 
اعالميه هاي حضرت امام را به دست عاشقان 
كالم امام مي رساند. 19بهمن به دستور امام 
و به همراه دوستان و چندي ديگر به پادگان 
خليج س��لطنت آباد رفتن��د و آنجا را تحت 
تصرف خويش درآوردند. اسلحه و مهمات را 
ضبط كردند تا ابزار دشمن اين بار در خدمت 
اسالم دربيايد. بعد از پيروزي انقالب من و 

برادرم به مسجد حجت محله مجيديه رفته 
و فعاليت مي كرديم. 

جبههجنوبوغرب
برادرم حميدرضا از اولين هاي ورودي سپاه 
بود و من هم وارد كميته شدم و تا سال 65 
در كميته بودم. حميدرضا در سپاه بود و از 
همان ابتدا يعني از22 بهمن 57 در درگيري 
كردس��تان و در ادامه در جبهه و تا سال 60 
حضور داش��ت. در اين مدت 10روز هم در 
خانه نبود؛ يا در غرب بود ي��ا در جنوب. هر 
زمان عمليات��ي در پيش بود خ��ودش را به 
منطقه مي رس��اند و بعد از اتم��ام عمليات 
س��ري به خانه مي زد و مجدد برمي گشت. 
تا زمان ترور و شهادتش در جبهه و در حال 

جهاد بود. 
صندوقرأيوترور

برادرم دوم مرداد 1360 در روز رأي گيري 
انتخاب رياس��ت جمهوري ش��هيد رجايي 
ترور شد. وقتي به مرخصي آمد مسئوليت 
حفاظت از صن��دوق رأي گي��ري فرودگاه 
مهرآب��اد را برعهده داش��ت. بع��د از اتمام 
رأي گي��ري وقت��ي همراه دوس��تش آقاي 
ميرزايي صن��دوق رأي را از فرودگاه خارج 
مي كنند، ساعت 10 صبح در مسير، هدف 
منافقين قرار مي گيرند و هر دو درحالي كه 
لباس فرم سپاه را بر تن داشتند به شهادت 

مي رسند. 
خبرشهادت

ما همان روز متوجه شهادت برادرم نشديم. 
من هم سر صندوق بودم براي همين بعد از 
تحويل صندوق به خانه آم��دم و خوابيدم. 
ساعت حدود 4 صبح بود كه يكي از رفقا من 
را صدا كرد، گفت: »پاشو برويم مأموريت.« 
گفتم: »االن چه مأموريتي؟« گويا خواسته 
بودند كه من بروم بيمارستان. ساعت 5 بود 
كه لباس فرم پوش��يديم و در مس��ير خبر 
ش��هادت را به من دادند و براي ديدن پيكر 
برادرم به بيمارس��تان حض��رت زهرا)س( 
يوس��ف آباد رفتيم. منافقين از روز اول كه 
انقالب شد، مي خواس��تند انقالب را براي 
خود تمام كنند. مملكت را زير نظر امريكا و 
انگليس مي خواستند كه الحمدهلل با بصيرت 
و درايت امام، پوزه شان به خاك ماليده شد. 

عاشقجهاد
بعد از مدت ها حضور در جبه��ه در نهايت 
در تهران ترور و ش��هيد ش��د. هر باري كه 
به مرخصي مي آم��د از اتفاقاتي كه نزديك 
بود به شهادتش ختم شود براي ما صحبت 
مي كرد و مي گفت: »قرار بود ش��هيد شوم 
اما قسمت نشد.« عاشق جبهه بود، اما پدر 
و مادرم��ان دلواپس حض��ور او بودند. مادر 
مي گفت: »مي روي برو ام��ا مراقب خودت 
باش« ام��ا داداش حرفش اي��ن بود كه من 
مي روم و شهيد هم مي شوم. برادرم در يك 
خط وصيتنامه اش را نوشته بود: »من دوست 
دارم در جبهه به مردم و اسالم خدمت كنم. 
اگر دوست داريد من از شما راضي باشم، راه 

من را ادامه بدهيد.«
مريدامامخميني)ره(

حميدرضا برادري مهربان بود كه اخالقش با 
همه ما فرق مي كرد. شخصيت او در دوران 
انقالب ش��كل گرفت و روحيه بسيجي اش 
زبانزد بود. ب��ه معناي واقع��ي واليتمدار و 
مريد امام خميني)ره( ب��ود. اين را در عمل 
هم به اثبات كرده بود. مزار پاكش در بهشت 
زه��را)س( قطعه24، رديف87، ش��ماره5 

زيارتگاه عاشقان طريق شهادت است.
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متولدچهساليهستيدآقايعليزاده؟
ازچ�هزمان�يواردجري�انانق�الب

شديد؟
من متولد سال 1338 در دامغان هستم. سال 
1356 در دانشگاه علوم پزشكي ايران در تهران 
پذيرفته ش��دم و به همراه بچه ه��اي انقالبي 
دانش��گاه فعاليت مي كرديم. ما ي��ك خانواده 
مذهبي داشتيم و همين موضوع پيش زمينه 
ورودم به بحث انقالب را فراهم آورد. نوجواني ها 
همراه پ��درم در فعاليت هاي مس��جد قدس 
رضوي )دامغاني ها( ش��ركت مي ك��ردم و در 
جلس��ات س��خنراني علما و روحانيون حضور 
داش��تم. دقيقاً كنكورم با گرماگ��رم مبارزات 
انقالبي مردم همراه ش��د. بعد ه��م كه عرض 
كردم با ورود به دانشگاه به صورت جدي تري 
وارد مبارزات سياسي شدم كه تا پيروزي انقالب 

ادامه داشت. 
چطورشدحضوردردفاعمقدسرااز

جبههكردستانشروعكرديد؟
من آذر 58 وارد س��پاه ش��دم. آن زمان بحث 
كردستان داغ بود و به همين خاطر براي مقابله 
با ضدانقالب به آنجا اعزام شدم. بعد كه با شهيد 
بروجردي آشنا شدم مزيد بر علت شد تا همان 
جا ماندگار شوم. اوايل حضورم شهيد بروجردي 
از من خواست در كسوت معلمي تدريس كنم. 
همزمان به عنوان مس��ئول جهاد س��ازندگي 
جوانرود فعاليت مي ك��ردم و ديدن محروميت 
مردم انگيزه هايم را بيشتر مي كرد. كردستان 
سرزمين مجاهدت هاي خاموش بود و هركس 
كه جذب محيط آنجا مي شد، سخت مي توانست 

از اين جبهه دل بكند و به جاي ديگري برود. 
چندسالدركردس�تانمانديد؟چه
مس�ئوليتهاييداش�تيدودركدام

عملياتشركتكرديد؟
بنده 15 سال يعني تا س��ال 73 در كردستان 
خدمت كردم. عمليات محدود در كردستان كه 
زياد بود اما اگر بخواهم از عمليات عمده بگويم، 
در آذر 1360 در عمليات مطلع الفجر در منطقه 
قصرشيرين شركت كردم. بعد سال 1362 به 
دعوت شهيد بروجردي مسئوليت فرهنگي سپاه 
كردستان را برعهده گرفتم كه واقعاً تجربه خوبي 
بود. در كنار حضور در جبهه غرب و شمالغرب 
هروقت فرصتي پيش مي آمد س��عي مي كردم 
در عمليات بزرگ جنوب هم شركت كنم. مثاًل 
سال 1364 در عمليات والفجر8 شركت كردم 
و دوباره به كردستان برگشتم. بهار سال 1365 
فرماندهي تيپ مستقر در ديواندره را برعهده 
گرفتم و در اسفند 1366 در عمليات والفجر10 
در منطقه حلبچه و عمليات نصر و فتح ش��هر 
ماووت عراق حضور داشتم. سال 1367 كه سال 
پاياني جنگ بود فرماندهي تيپ سپاه در بانه را 
به عهده گرفتم و تيرماه همان س��ال در هجوم 
سراس��ري بعثي ها به همراه تيپ ديواندره در 

منطقه مرزي سوركوه مقابله دشمن ايستاديم. 
كمي بعد هم كه آتش بس برقرار شد. 

بهكتابهايت�انبپردازيم؛چندكتاب
نوشتيد؟همگيباموضوعكردستان

هستند؟
بنده شش عنوان كتاب نوشته ام كه غير از يك 
جلد، باقي آنها مرتب��ط با موضوع دفاع مقدس 
در كردس��تان هس��تند. كتاب هاي »درويش 
علي«، »شهسوار«، »قدر يك لشكر«، »شبيه 
مس��يح« و »دكل هاي س��ر به فلك كشيده« 
همگي با محوريت موضوعي كردستان و حضور 

رزمندگان در اين خطه نوشته شده اند. 
همهاينپن�جكتابيكپس�ونديبا
عنوان»قصههايس�رزمينصفاووفا
دارند«؛اينعنوانازكجاانتخابشده

است؟
حضرت آقا جمله جالبي درخصوص كردستان 
دارند كه فرمودند: »كردستان سرزمين صفا و 
وفاداري هاي بزرگ است.« همين جمله باعث 
ش��د تا نام اين مجموع پنج جلدي را قصه هاي 
سرزمين صفا و وفا بگذارم. اصاًل حضور حضرت 
آقا در سفرشان به كردستان و فرمايش هايي كه 
ايشان در آنجا داشتند انگيزه هاي نوشتن اين 
كتاب ها را در بنده ايجاد كرد. ايشان در آن سفر 
فرموده بودند كه جاي وقايع و حماسه هاي رخ 
داده در كردستان در ادبيات دفاع مقدس خالي 
است و كمتر آثاري درخصوص دفاع مقدس در 
خط كردستانات ديده مي شود. همين موضوع 
باعث شد تا براي نوش��تن خاطرات و حوادث 

خطه مظلوم كردستان تالش كنم. 
محت�وايكتابهابيش�ترازخاطرات

خودتاناست؟
يك بخشي از آنها خاطرات و ديده هاي شخص 
من است. باقي را از ديگر رزمنده ها و حاضران در 
جبهه كردستان جويا شدم. همه اين خاطرات 
كه به صورت قصه هايي آورده شده است مستند 
هستند و برگرفته از قوه خيال نويسنده نيست. 
درويشعلياولي�نكتابازمجموعه
كتابهايكردس�تاناست.نامكتاب
براس�اسيكش�خصانتخابش�ده

است؟
بله؛ مرح��وم درويش علي يك��ي از چهره هاي 
انقالبي كردستان بود كه عشق به امام و انقالب 
در وجود ايشان نهادينه ش��ده بود. شايد سواد 

نداش��ت، ولي بصي��رت بااليي داش��ت. اواخر 
جنگ ايشان همزمان دو فرزندش را به جبهه 
فرستاده بود. يكي از آنها كه يك نوزاد هفت الي 
هشت روزه داشت در جبهه به شهادت رسيد. 
برادرش در گردان ما حضور داش��ت. من به او 
گفتم برو و پدر و خانواده را از شهادت برادرت 
مطلع كن )اين ماجرا را عيناً در كتاب درويش 
عل��ي آورده ام(. برادر ش��هيد م��ي رود و وقتي 
به روستايشان مي رس��د و با پدرش چشم در 
چشم مي شود، نمي تواند خودش را نگه دارد و 
دودستي به سرش مي زند و مي گويد: »اسماعيل 
اسماعيل...« تمام كساني كه دور و بر او و پدرش 
بودند متوجه مي شوند كه اسماعيل به شهادت 
رسيده و گريه مي كنند اما درويش علي محكم 
مي پرسد: »خب اسماعيل چه شده؟« مي گويد: 
»اسماعيل به شهادت رسيده است.« درويش 
مي پرس��د: »خب تو چرا اينجا آمده اي؟ نكند 
از جبهه فرار كرده اي؟« پسرش مي گويد: »نه، 

حاج عليزاده به من مرخص��ي داده.« پدر از او 
مدرك مي خواهد و چون خودش سواد نداشت، 
برگه مرخصي را ديگ��ران برايش مي خوانند و 
وقتي مطمئن مي شود كه پسرش از جبهه فرار 
نكرده، مي گويد: »اگر تو از دش��من فرار كرده 
بودي، ننگ تو براي من از داغ شهادت اسماعيل 

باالتر بود.« 
گويانامكتاب»شهسوار«همبرمبناي
يكيازقهرمانهايحاضردركردستان

انتخابشدهاست؟
شهيد جميل شهسواري از فرماندهان اهل سنت 
بود كه بنده افتخار دارم مدتي با ايشان همرزم 
بوديم. درواقع ايشان فرمانده يكي از گردان هاي 
ما در ديواندره بود. بنده فرماندهي تيپ ديواندره 
را برعهده داشتم و او هم فرمانده گردان حضرت 
رس��ول)ص( ما را برعهده داشت. بعدها من به 
منطقه ديگري اعزام ش��دم و ايشان همان جا 
ماند. با آمدن شهيد كاظمي به كردستان، ايشان 
هم پي به توانايي هاي جميل برد و فرماندهي 
يك گردان از نيروهايش را به او سپرد. جميل 
مدت ها در كردستان خدمت كرد تا اينكه نوروز 
سال 74 در يك عمليات برون مرزي شركت كرد 
و موقع بازگشت به كمين ضدانقالب افتاد و به 

شهادت رسيد. 
اگرميش�ودديگركتابهايتانراهم

توضيحبدهيد.
»قدر يك لشكر« كتابي مشتمل بر 27 روايت 
از مجاهدت ه��ا و رش��ادت هاي رزمن��دگان 
اسالم و پيشمرگان كرد مسلمان است. كتاب 

»دكل هاي سر به فلك كشيده« خاطره  اولين 
اعزام رزمندگان اس��تان مركزي و درحقيقت 
اولين حضور رزمي نيروهاي اين استان در پهنه  
ايران اسالمي اس��ت كه براي مقابله با اشرار و 
ضدانقالب به كردستان هجرت كردند. كتاب 
»ش��بيه مس��يح« مجموعه اي كم نظير از 33 
روايت داستاني بكر درباره سردار رشيد اسالم 
شهيد محمد بروجردي است. شهيد بروجردي 
نه تنها فرمانده ما كه آقا و مقتداي ما بود. كتاب 
شبيه مسيح را در گفت وگو با همرزمان نزديكان 
ايشان به رشته تحرير درآوردم و همه مطالب آن 

مستند هستند. 
شما15سالدرمناطقعملياتيغرب
كشورحضورداش�تيد،اگربخواهيد
يكيازبركاترزمدراينخطهمحروم

رانامببريد،آننكتهچيست؟
چيزي ك��ه االن الگوي م��ا در نبردهاي جبهه 
س��وريه و عراق و كاًل جبهه مقاومت اس��المي 
شد، همان نحوه رزم در كردستان بود. تشكيل 
بسيج مردمي در سوريه يا حشدالشعبي عراق 
و حزب اهلل لبنان هم��ه اينها از بركت هاي نبرد 
در كردستان است. آنجا بحث اين بود كه براي 
رسيدن به امنيت پايدار بايد مردم بومي منطقه 
به صحنه بيايند. به قول شهيد كاظمي ما بايد 
مرز مردم با ضدانقالب را جدا مي كرديم و همين 
كار هم انجام گرفت كه باعث جذب مردم منطقه 
شد. چنين الگويي باعث ش��د تا 4700 نفر از 
مردم كردستان در مسير مبارزه با ضدانقالب 
و دشمن متجاوز به شهادت برسند. رزمنده ها 
آن قدر از مردم منطقه ج��ذب كردند كه تيپ 
بيت المقدس كردستان تشكيل شد و حتي براي 

نبرد به جبهه جنوب هم اعزام مي شد. 
گويايك�يازبرادرانتانب�هناممحمد
علي�زادهازش�هدايدف�اعمق�دس
هستند.خوباستياديازاينشهيد

بزرگوارداشتهباشيم.
محمد متولد س��ال 1347 بود ك��ه 21 بهمن 
1361 در عمليات والفجر مقدماتي به شهادت 
رس��يد. عاش��ق امام ب��ود و اگر كس��ي حرف 
نامربوطي درخص��وص حضرت ام��ام مي زد، 
رگ هاي گ��ردن محمد از ف��رط غيرتي كه به 
امام داشت بيرون مي زد. يك بچه صاف و ساده 
بود كه هميش��ه سعي مي كرد س��ادگي را در 
طرز گفتار و رفتار و خصوصاً پوش��ش رعايت 
كند. پدرمان يك كارگر ساده بود و با توجه به 
خانواده پرجمعيتمان، وضع مالي خيلي خوبي 
نداشتيم. يادم است يك بار وقتي چشم بابا به 
وصله هاي شلوار محمد افتاد، گفت: »وضع ما 
خيلي خوب نيس��ت، ولي نه آن قدر كه نتوانم 
برايت يك ش��لوار بخرم.« محم��د در جوابش 
گفت: »ام��ام علي)ع( ه��م لباس هايش وصله 
داش��ت و من با همين ش��لوار راحت هستم.« 
درواقع نمي خواس��ت كوچك تري��ن خرجي 
را به گ��ردن خانواده بين��دازد. كفش هايش را 
آن قدر مي پوشيد كه وقتي مي خواست آنها را 
عوض كند ديگر به درد سطل آشغال مي خورد. 
وقتي محمد شهيد شد من در سنندج بودم. در 
آخرين نامه اش از من خواسته بود نماز شب را 
يادش بدهم كه گفتم تو خودت معلم ما هستي. 
همرزمانش تعريف مي كردند در اثناي عمليات 
به يك كانال مي رس��ند و قرار مي شود يك پل 
يا چوبي را زير گلوله ب��اران روي كانال بگذارند 
تا نيروها از روي آن عبور كنند. فرمانده ش��ان 
مي گويد چه كس��ي داوطلب اين كار مي شود. 
محمد اولين نفر دس��تش را بلند مي كند و به 
همراه تعداد ديگري جلو مي روند كه در همين 

مأموريت به شهادت مي رسد.

چيزيكهاالنالگويم�ادرنبردهاي
جبه�هس�وريهوع�راقوكاًلجبه�ه
مقاومتاس�الميش�د،هم�اننحوه
رزمدركردس�تانبود.تشكيلبسيج
مردميدرس�وريهياحشدالش�عبي
عراقوح�زباهلللبنانهم�هاينهااز
بركتهاينبرددركردس�تاناس�ت
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