
يادکرد

تیمسار بیژن بهرام پور  امنیت را به کردستان بازگرداند

آرامشغربکشورمدیونسلحشوریهایبهرامپور
 آرمان شريف

تیمس�ار بیژن بهرام پور را هم�ه رزم آوران 
ارتش زمان جنگ مي شناسند. بهرام پور در 
طول هشت سال دفاع مقدس در کنار شهدای 
بزرگی چون بروجردی، صیادشیرازی و ناصر 
کاظمي  به دفاع از مرزهای کشور پرداخت و 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه عملیاتی حمزه 
سید الشهدا، فرماندهی ژاندارمری استان 
کردستان و جانشین فرماندهی ژاندارمری 
شمال غرب کش�ور را بر عهده داشت. اين 
پیشکس�وت دفاع مقدس پس از س�ال ها 
مبارزه و مجاه�دت در آب�ان 13۹4 در ۷۹ 
سالگی دار فانی را وداع گفت تا نام و يادش 
برای همیش�ه در تاريخ ايران زن�ده بماند.
تیمس��ار بهرام پ��ور را م��رد روزهای س��خت 
و دش��وار می دانند. او از دل روزهای س��خت 
زیادی گذر کرد تا به انقاب اس��امي  رسید. 
مردی سختکوش و شجاع با اراده ای آهنین که 
برای رس��یدن به هدف از پا نمی نشست. او که 
روزهای بحرانی فارس و مناطق قشقایی نشین 

قیروکارزین و فیروزآباد را دیده بود، خاطرات 
زیادی از مبارزات انقابی مردم داشت و حاال به 

ناامنی های کردستان رسیده است.
چنین کارزاری در آن روزهای ملتهب مردان 
باتجرب��ه را طلب می کرد. پ��س بهرام  پور پا به 
میدان گذاشت تا امنیت دوباره در تمام کشور 
برقرار ش��ود و ایران یکدست و یکپارچه بماند. 
حضرت امام در خطاب ب��ه رزمندگانی که در 
کردس��تان با س��ختی های بس��یار مجاهدت  
می کردند چنی��ن فرموده بود: »ش��مایی که 
مي روید در کردس��تان خدمت مي کنید، این 
فداکاری در دنیا عوض ندارد که ش��ما عوض 
بگیرید، اصًا چیزی نیست که عوض خدمت 

در کردستان باشد.«
ناامنی در جاده ها، شهرها و روستاهای کردستان 
و اشغال مرکز استان کردستان یعنی سنندج 

خبر از جدایی قطعه ای از خاک ایران را می داد. 
این موضوع برای فرمانده ای چون بهرام پور که 
قلبش برای ایران می تپید ناگوار و سنگین بود. 
او حاضر بود برای حف��ظ تمامیت ارضی ایران 
جانش را هم بدهد. پس او را که سابقه فرماندهی 
رزمندگان ژاندارمری در رویارویی با سربازان 
بعثی در جزیره آب��ادان در روزهای اول تجاوز 
را داشت به کردستان فراخواندند و مسئولیت 
ژاندارمری این قطعه از کشور را به عهده گرفت. 
بهرام پور قبل از حضور در کردستان، فرمانده 
گردان ژاندارمری آبادان بود و در مقابل ارتش 
بعث عراق شجاعت های زیادی را از خود نشان 

داده بود.
بهرام پور از اولین روزهای حضور در کردستان 
با برنامه ریزی و هماهنگی و همراهی رزمندگان 
ژاندارمری فعالیت هایش را شروع کرد. او دفتر 
خود را به این اس��تان انتقال داد و با همراهی 
ارتشیان غیور و پاسدارانی که تا روزهای آخر عمر 
به رفاقت صمیمي  با آنها افتخار می کرد به تأمین 
امنیت جاده ها و روس��تاها پرداخت. با انتخاب 
امیر بهرام پور ب��ه فرمانده��ی ژاندارمری این 
استان مرزی امنیت نسبی در منطقه به وجود 
آمد و کمتر از یک سال تمام پاسگاه های منطقه 
بازسازی و سازماندهی نیرو شد. نیروهایی که 
در کردستان کنار این فرمانده دلیر جنگیده اند 
خاطرات زیادی از دالورمردی هایش دارند. امیر 
بهرام پور از نیروهای انقابی و وفادار به نظام بود 
و به همین دلیل گروهک های ضدانقاب نقشه 
ترورش را طراحی کرده بودند که به واس��طه 
جانفشانی شهید صالح اس��ماعیلی که مدتی 
بعد از این ماجرا توسط گروهک های ضدانقاب 
ترور و به شهادت رسید، نقش بر آب شد. او نیز 
چندین مرتبه جان نیروهایش را در مواجهه با 
ضدانقاب نجات داد و به یاری شان شتافت.  او 
در کنار سردارانی همچون صیادشیرازی، ناصر 
کاظمی، محمد بروجری، محمود کاوه و حسن 
آبشناسان امنیت را به کردستان برگرداند تا 
مردم کرد رنگ آرامش را ببینند. ضدانقاب 
بارها برای ترور بهرام پور نقشه کشید و برای 
از پا درآوردن این رزمنده س��ختکوش هرچه 
داش��ت به میدان آورد اما هر بار به لطف خدا 

جان سالم به در برد.
خستگی و سکون در برنامه کاری امیر سرتیپ 
بهرام پور تعریف نش��ده بود، او با اینکه در سال 
1368 بعد از سال ها خدمت خالصانه بازنشسته 
ش��د اما تا آخرین لحظه عمر بیکار ننشس��ت 
و همچون یک س��رباز به اطاع��ت از والیت پا 
در رکاب ب��ود و به عنوان عض��و هیئت مدیره 
کانون بازنشستگان ناجا مشغول خدمت شد. 
وی در دوران خدمتش بارها مورد تقدیر رهبر 
معظم انقاب و رؤس��ای جمهور وقت کش��ور 

قرار گرفت.
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88498481ارتباط با ما

س�رتیپ بهرام پور با اينکه در سال 
1368 بعد از سال ها خدمت خالصانه 
بازنشسته ش�د اما تا آخرين لحظه 
عم�ر بی�کار ننشس�ت و همچون 
يک س�رباز به اطاع�ت از واليت پا 
در رکاب ب�ود و ب�ه عن�وان عض�و 
هیئت مديره کانون بازنشس�تگان 
ناجا مش�غول خدمت ش�د. وی در 
دوران خدمتش باره�ا مورد تقدير 
رهب�ر معظ�م انق�اب و رؤس�ای 
جمه�ور وقت کش�ور ق�رار گرفت

گفت وگوی »جوان« با همرزمان شهید عبدالحمید شاه حسینی جانشین گردان حضرت قمربنی هاشم)ع(

بچه پولداری که به دنیا پشت پا زد و شهید شد
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مواد لبنی   13� کم عقل- اسوه- نوار افتتاح- بخیه درشت  14�  از جبهه های جنگ تحمیلی- نوعی ابر- سنگریزه 

 15�  وسیله  باز کردن پیچ- پایتخت مکزیک

از راست به چپ
 1- لقب ابوعلی سینا- نویسنده چرند و پرند  2- حرکت هوا- معنا و مفهوم- مجاز شرعی  3�  همراه خورد- ماهی 
خزری- از موشک های ساخت ایران- نتی در موسیقی  4- جد- محل صاف و مسطح- حیله   5� آزردگی خاطر 
از کسی-ربودن وجدا کردن – پسوند مکان  6� سیاب- عقاب سیاه- سرمست  7� قسمت پایین لباس- خسیس 
– خطای ورزشی- سرکه  8�  فسخ کردن معامله با رضایت- آنا؛ آوند - قنات  9�  لخت – دیدنی رژه- سوره انسان- 
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اسپانیایی که از ارکان مکتب کوبیسم است  12� شاهباز- کنایه ازچای داغ- قطار  13�  درخت انگور- پیروز- زمره، 
عداد- همسایه تهران  14�  الماس خالص – پایتخت بنگادش- قطعه الکترونیکي  15� فرزند نوه- گیاه املت! 
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جدولسودوکو
ارقام 1تا ۹ را طوری قرار دهید که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدولکلماتمتقاطع

  زينب محمودی عالمی
شهید عبدالحمید شاه حس�ینی، دهم آبان 
1348 در محل�ه نیاوران تهران متولد ش�د. 
خانواده ای تحصیلک�رده و متمول اما پايبند 
به اصول مذهبی داش�ت. حمید ب�ا آنکه در 
خانواده ای مرفه رشد کرده و از تمام مواهب 
دنیايی برخوردار بود، زمانی که متوجه ش�د 
دش�من بعثی به کش�ورمان تجاوز کرده، از 
تمام داشته های دنیايی دست کشید و راهی 
جبهه ش�د. به گفت�ه همرزمانش، او دس�ت 
از دنیا کش�یده بود که توانس�ت شهادت را 
در س�وم اسفند 1364 در کس�وت جانشین 
گ�ردان حض�رت قم�ر بنی هاش�م)ع( در 
آغوش بکش�د. آنچه در پی مي آيد ماحصل 
گفت وگوی م�ا با اس�ماعیل خلج�ی مداح 
اهل بیت و همرزم ش�هید اس�ت و در ادامه 
روايت مهندس نص�راهلل س�عیدی فرمانده 
عملیات لش�کر 10 حضرت سیدالشهدا)ع( 
و س�یدمجید میرمحمدی ديگ�ر همرزمان 
ش�هید شاه حس�ینی را پی�ش رو داري�د.

نحوه آشنايی تان با شهید شاه حسینی 
چطور بود؟

من رزمنده لش��کر 10 سیدالش��هدا ب��ودم. به 
پیش��نهاد ش��هید صبوری به گ��ردان حضرت 
قمر بنی هاشم)ع( رفتم و مس��ئول کارگزینی 
ش��دم. چون مداح بودم و ش��هید عبدالحمید 
شاه حسینی عاقه عجیبی به اهل بیت داشت، 
آنجا دوستی و رفاقت ما بیش از اندازه شد. بعد 
از مدتی که برای عملیات والفجر8 آماده سازی 
مي کردیم، برای ش��رکت در عملیات به منطقه 
ام الرص��اص رفتیم. عملیات لش��کر م��ا در این 
منطقه یک عملیات ایذایی بود. کلی مجروح و 
شهید داشتیم و وقتی برگشتیم یگان را بازسازی 
کردیم. در مقر کوثر استراحت چندروزه به بچه ها 
دادند و آماده سازی ش��دند. همان زمان شهید 
شاه حسینی با سردار فضلی برای توجیه عملیات 
پیش محس��ن رضایی مي روند. محسن رضایی 
مي گوید در تداوم عملیات باید به فاو بروید که 
گویا شهید شاه حس��ینی به طرح عملیات ایراد 
مي گیرد ول��ی چون محس��ن رضایی مي گوید 
تکلیف اس��ت و باید انجام بدهید، ایش��ان هم 
مي پذیرد و وارد عمل مي ش��ود. خاصه ایشان 
آمد و گفت بچه ها را سریع آماده کنید. گردان ما 
با کلی شهید و مجروح دوباره آماده شد و به ادامه 

عملیات پرداخت.
گفتید که ش�هید عاقه زيادی به اهل 
بیت داش�ت، از س�یره و منش ايشان 

بگويید.
بله، حمید ارادت خاصی به حضرت زهرا )س( 
داشت. در هیئت ها چون قد بلندی داشت میاندار 
مي شد و دس��تش از همه دس��ت ها باالتر بود و 
س��ینه مي زد. ارادت عجیبی هم ب��ه روحانیان 
س��ید داش��ت. مثًا به طلبه هایی که به گردان 
مي آمدند و س��ید بودند خیلی ارادت داش��ت و 
تحویل ش��ان مي گرفت. در کل به بچه سیدها 

خیلی ارادت داشت.
در ت�داوم عملی�ات والفج�ر8 ه�م به 

شهادت رسیدند؟
بع��د از عملیات ایذای��ی در ام الرص��اص، به فاو 
رفتیم. در بین رزمنده ها عرف بود که به همدیگر 
مي گفتند انش��اء اهلل ش��هید ش��وی. اما شهید 
شاه حسینی در جواب این حرف مي گفت زبانت 
را عقرب بزند، من نمي خواهم ش��هید ش��وم، 
مي خواهم بجنگم. ولی وقتی در کامیون بودیم 
و به طرف منطقه مي رفتیم، وقتی یکی از بچه ها 
به شاه حسینی گفت الهی شهید بشوی، نگفت 

زبانت را عقرب بزند، گفت آره! انشاء اهلل. من هم از 
رفقایم جا ماندم. بعد چشمانش پر از اشک شد. 
کنار دستم ایستاده بود و به هم چسبیده بودیم. 
در آن ایام هواپیماهای دش��من زیاد مي افتاد. 
خیل��ی از هواپیماهای بعثی را در ف��او زدند. در 
آن بین یک هواپیمای دش��من داش��ت از دور 
مي آمد. ش��هید شاه حس��ینی گفت فانی آن 
هواپیم��ا را مي بین��ی؟ دارد مي آید م��ا را بزند. 
عجیب بود همان هواپیما آن قدر پایین آمده بود 
که خلبانش معلوم بود. همان هم ما را زد و همه 
بچه ها شهید ش��دند. وقتی توی ماشین زمین 
خوردیم ایشان روی دستم افتاده بود و با همان 
الفت و دوس��تی و رفاقتی که داش��تیم شوخی 
کردم. گفتم خیلی کوچولویی، از روی دس��تم 
بلند شو! دیدم که لب هایش تکان مي خورد اما 
نمي تواند حرف بزند. دس��تش هم به پهلویش 
اس��ت. چند لحظه ای نگذشت که ایشان شهید 
شد. عکس��ی دارم از آخرین لحظه که با چند تا 
از بچه ها قبل از شهادت شان انداخته بودم؛ رضا 
زالی بودو، سیدین خراسانی، من و حمید و... این 
عکس برایم عجیب بود. چون همه آدم های داخل 

عکس شهید شدند جز من.
در همان کامیون خیلی از همرزمان تان 

شهید شدند؟
بله، وقتی در کامیون را باز کردند خون ش��هدا 
مثل جوی آب سرازیر شد. شهید آجرلو به خاطر 
مجروحیت س��ردار فضلی فرمانده لشکر شده 
بود. ایش��ان چند بار پرس��ید شاه حسینی چی 
ش��ده؟ هیچ موقع یادم نم��ي رود وقتی متوجه 
شد شاه حسینی ش��هید ش��ده کاه آهنی که 
روی س��رش داش��ت را محکم به سرش کوبید 
و گفت بیچاره ش��دیم. پیکر پاک این بچه ها را 
پایین آوردند و یادم است آقای طهماسبی زنده 
ماند و سید آقامیری و من و آقای میرمحمدی. 
آمبوالنس آمد و م��ن چون پاهای��م و گردن و 
کتفم ترکش خورده بود، نمي توانستم حرکت 
کنم. با ی��ک آمبوالنس چند ت��ا مجروح حمل 
مي کردند که ما را به بیمارستان صحرایی فاطمه 
الزهرا)س( بردند ولی شهادت ایشان را همان جا 
متوجه ش��دم. یعنی آخرین لحظه کنار شهید 

شاه حسینی مانده بودم که شهید شدند.
گويی شهید شاه حسینی از يک خانواده 

متمول بودند؟
تمام خان��واده ش��هید گرین کارت داش��تند. 
خانواده ای متمول بودند که در محله ش��میران 
زندگی مي کردن��د. مادرش التم��اس مي کرد 
که ای��ن بچه را راض��ی کنی��د ازدواج کند ولی 

عبدالحمید مي گفت تکلیف من است که بجنگم. 
به خانواده اش مي گفت شما زندگی خودتان را 
داشته باشید، من زندگی خودم را دارم. امکانات 
دنیایی اش فوق العاده عالی بود اما به همه اینها 
پشت پا زد. عجیب اس��ت هنوز این برایم سؤال 
اس��ت که مادرش هر بار مرا مي دید از خاطرات 
پسرش در جبهه از من مي پرس��ید. یادم است 
ش��هید شاه حس��ینی به بچه های جنوب شهر 
به مزاح مي گفت شهدای ش��میران افضل من 
شهدای خراس��ان. به نظر من هم کسی که در 
تجریش و شمیران زندگی کرده است، شهادتش 
افضل است، چون همه وابستگی های دنیا را زیر 
پایش مي گذارد و مي آید. عبدالحمید اهل تظاهر 
و ریا نبود. در رابطه با جنگ اصًا شوخی نداشت. 
موقعی که شهید شد بسیجی بود و من پاسدار 

بودم اما من عاشق و مطیعش بودم.

خاطره مهندس »نصراهلل سعیدی« فرمانده 
عملیات لشکر 10 حضرت سیدالشهدا)ع( 

از حضور شهید شاه حسینی در والفجر8
خط که توسط غواص ها شکس��ته شد، دستور 
رسید نیروهایی که سوار قایق ها هستند حرکت 
کنند. با توجه به برنامه مانور عملیات گردان، قرار 
شد گروهان اول را ش��هید شاه حسینی هدایت 
کند و خودم گروهان دوم را جلو ببرم. معبری که 
شهید شاه حسینی نیروهایش را از آن عبور داد 
مستقیماً روبه روی پلی بود که متصل مي شد به 

جزیره ام البابی.
حمی��د ف��وري وارد کان��ال خ��ط اول جزیره 
ام الرصاص شد و س��ریع کار پاکسازی سنگرها 
را انجام داد. با سرعت خودش را به پل ام البابی 
رساند و نیروها را مستقر کرد. از یک طرف تاریکی 
هوا و از طرف دیگر باران شدید که زمین را لغزنده 

کرده بود سرعت و تحرک را از ما گرفته بود. ما 
با تأخیر رسیدیم. وقتی الحاق برقرار شد، شهید 
حمید شاه حس��ینی را پیدا ک��ردم، دیدم تمام 

بدنش خیس است و از شدت سرما مي لرزد.
پرسیدم چه خبر؟ گفت زمانی که به پل رسیدم 
خواس��تم از روی پل عبور کن��م و وارد جزیره 
ام البابی ش��وم و آنجا را شناسایی کنم. روی پل 
گلوله خورد و پل کج ش��د، ب��اران هم مي آمد 
که سبب لغزندگی پل ش��ده بود، لیز خوردم و 
توی آب افتادم. خاصه با ش��هید حمید نیروها 
را س��ازماندهی کردیم و به مقر گردان مستقر 
در جزیره ام الرصاص حمل��ه کردیم و آنجا فتح 
شد. در آن گیر و دار شهید حاج عبداهلل نوریان را 
دیدیم که با بچه های تخریب سریع دست به کار 
شدند و با انفجار خرج، یگ گودال برای جان پناه 
رزمنده ها درست کردند. بچه های گردان را در 
سنگرها پخش کردیم. شهید حمید را فرستادم 
سمت سرپل جزیره ام البابی و با او در تماس بودم. 
شاه حسینی سرپل مستقر بود و تمام عراقی ها 
مي دانستند فقط از آنجا مي توانند فرار کنند. به 

سمت پل که مي آمدند توسط حمید اسیر شده و 
به عقب فرستاده مي شدند. دشمن خیلی سعی 
کرد سرپل را بگیرد و بتواند خودش را پشتیبانی 
کند اما حمید شاه حسینی و یارانش اجازه نفس 

کشیدن را به دشمن ندادند.

سیدمجید میرمحمدی همرزم شهید
عازم عملیات ف��او بودیم. وقتی مي خواس��تیم 
سوار کامیون ش��ویم من رفتم جلوی کامیون 
کنار دست راننده نشستم. همین طور که داشتم 
مي رفتم باال، شهید شاه حس��ینی به من گفت 
سید بیا پیش ما، بیا عقب. گفتم من حوصله اش 
را ندارم پش��ت کامیون بنش��ینم، مي روم جلو. 
گفت بیا اینجا، نیایی ضرر مي کنی! گفتم نه ضرر 

نمي کنم، جام خوبه.
رفتیم توی کامیون نشستیم و حرکت کردیم. 
در 13 کامیون نیروها را سوار کرده بود و به سمت 
اروندکنار مي رفتیم.توی جاده که مي رفتیم یک 
موقع صدای پدافندها درآمد، صدای توپخانه و 
آتش و همه چیز منطقه شلوغ شده بود. پدافندها 
شلیک مي کردند. بچه ها هم پشت بار کامیون 
برای خودش��ان ش��عر مي خواندند و گاهی هم 
صدای قهقهه شان مي آمد که یک دفعه صدا زدند 
هواپیما را زدند! هواپیما را قش��نگ دیدیم. آمد 
چرخید خورد زمین و منهدم شد. صدای اهلل اکبر 
بچه ها از توی کامیون ها بلند شد. بچه ها تکبیر 
گفتند، هنوز تکبیر بچه ها تمام نشده بود که یکی 
دیگر از هواپیماها شیرجه زد روی جاده و دیدم 
به سمت س��تون کامیون هایی که ما سوارشان 
بودیم مي آی��د. همزمان با صدای ش��یرجه اش 
صدای انفجار آمد و یکی از راکت هایش به فاصلۀ 
نزدیکی از جاده سمت چپ ما خورد زمین طوری 
که صدای انفجار و آتش متعاقب آن، قش��نگ 
پیچید توی ماشین و در همین حین دیدم راننده 

یک داد کشید و افتاد روی فرمان.
ترکش آمده بود از س��مت چپش گرفته بود و 
به قلبش اصابت کرده بود. دیدم س��رش روی 
فرمان افتاد و درجا شهید شد. بافاصله کامیون 
از جاده منحرف ش��د، کنار جاده خاکریز بود. 
رفت روی خاکریز به طوری که چرخ هایش به 
س��مت باال قرار گرفت و چپ کرد. من مجروح 
نشده بودم. در جلو را باز کردم و پریدم بیرون، 
آمدم عقب کامیون را نگاه کردم. دیدم صدای 
ولوله و آه و ناله و داد و بیداد بچه ها بلند است. 
کامیون ما عقب بارش چوب��ی بود. دیدم از زیر 
در عین یک ج��وی آب دارد خ��ون مي ریزد. 
بچه های بقیه کامیون ها هم سریع خودشان را 
رساندند. همه نگران بودند. ستون های گردان 
قمر بنی هاش��م)ع( داخل بار کامیون بودند. با 
زحمت در بار کامیون را باز کردیم. دیدیم بچه ها 
روی هم ریخته اند. تمام ترکش بمب وسط بار 
کامیون را گرفته بود، همه بچه ها بدن های شان 
پرخون ب��ود. مجروح ها را پی��اده کردیم اما در 
کمال ناباوری دیدیم حمید از جا بلند نمي شود. 
هیچ کس نای رفتن س��مت حمید را نداشت. 
ترکش پهلویش را پاره کرده بود. حمیدی که 
تا چند لحظ��ه قبل کمپوت روحی��ه همه بود 
بی جان افتاده بود. برادر راستگو و قاسمي  آمدند 
و کمک کردند شهدا را از کامیون پایین آوردیم. 
یادم آمد وقت سوار شدن حمید گفت سید بیا 
عقب، اگر پیش ما نیایی ض��رر مي کنی و من 

گوش نکردم.
شش تن از دوستانم عقب ماشین شهید شدند. 
خود حمید شاه نظری، سیدین خراسانی، رضا 
زال��ی، عرب و ابوطالبی درجا ش��هید ش��دند و 
شهید رضا عبدی هم س��خت مجروح شد و در 

بیمارستان سینای تهران به شهادت رسید.

حمید ارادت خاصی به حضرت زهرا)س( 
داش�ت. در هیئت ها چ�ون قد بلندی 
داش�ت میاندار مي ش�د و دستش از 
همه دست ها باالتر بود و سینه مي زد. 
ارادت عجیبی هم به روحانیان س�ید 
داشت. مثاً به طلبه هايی که به گردان 
مي آمدند و س�ید بودند خیلی ارادت 
داش�ت و تحويل ش�ان مي گرفت. در 
کل به بچه سیدها خیلی ارادت داشت
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