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هادی قلی پور از ش��هر مش��هد خودش را به 
جبهه ها رس��انده بود. ۱۷-۱۶ س��ال بیشتر 
نداشت و جزو جوان ترین رزمندگان حاضر در 

جبهه به شمار می رفت. 
باانگیزه و شور فراوانی آمده بود تا دشمن متجاوز 
بعثی را از خاک کشور بیرون کند.  پدرش درآمد 
متوسطی داشت و بسیار به رزق حالل اعتقاد 

داشت. 
شهید قلی پور در خانواده ای مذهبی بزرگ شد 
و شغل ش��ریف نجاری را پیشه خود ساخت و 
تا قبل از اع��زام به جبهه نیز در همین ش��غل 

مشغول به کار بود.
با وجود سن پایین، شهید از همان دوران ذهن 
تحلیلگری نسبت به مسائل روز اجتماع داشت. 
همین تبعیض های آش��کار در جامعه برای او 

بسیار سخت و دردآور بود.
هادی از اینکه می دید عده ای به س��ختی در 
خانه هایی مخروبه زندگی می کنند و عده ای 
دیگر بدون زحمت در ن��از و نعمت غوطه ورند 
خونش به جوش می آمد. تحمل چنین وضعیتی 

برای او سخت و ناخوشایند بود. 
هادی در این باره می گفت: من بعضی مواقع که 

برای انجام کارهای نجاری مجبورم به خانه های 
مدرن طاغوتی بروم همواره این سؤال را از خود 
می کنم که چرا باید اینها در این کاخ ها زندگی 
کنند، در حالی که بیش��تر م��ردم زحمتکش 
ش��هر مجبورند در خانه های گل��ی و مخروبه 

زندگی کنند.
ش��هید قلی پور در دوران انقالب نقشی فعال 
داشت و با عشقی عمیق به رهبر کبیر انقالب 
اسالمی همواره در تمام راهپیمایی ها شرکت 
می کرد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی نقشی 
گس��ترده در بس��یج مساجد داش��ت و وقتی 
می خواست به جبهه اعزام شود آخرین یادگار 
دوران کارگری خود را که یک موتورسیکلت بود، 
فروخت و پولش را به خانواده خود داد و راهی 
جبهه شد. او در تاریخ ۱2 اردیبهشت ۱3۶0 به 
جبهه سوسنگرد اعزام شد و در تدارکات سپاه 

پاسداران مشغول به خدمت شد.
ش��هید قلی پور چهره ای آرام ، خندان، جذاب 
و دوست داشتنی داشت و باعث می شد که  در 
برخورد اول بچه ها با او دوست شوند. بچه ها هر 
وقت او را می دیدند به او می گفتند: »هادی تو 
آخرش شهید می شوی« و هادی لبخند زیبایی 
می زد و می گفت: »شهادت آرزوی من است. من 
در مشهد همیشه می رفتم پابوس امام رضا)ع( 

ولی حاال می روم به دیدار خودش.«
او بعد از مدت��ی که در تدارکات ب��ود به اصرار 
خودش وارد گروه عملیات شد. شجاعت و تقوای 
او همواره مورد تحسین برادران همرزمش قرار 
می گرفت. همرزمانش می گویند: او را نمی توان 
در سطور معرفی کرد. هرگاه مشکلی به وجود 
می آمد شهید هادی قلی پور حاضر و یک پاسدار 
واقعی امام زمان)عج( بود.او پس از مدتی وارد 
سخت ترین قسمت عملیاتی یعنی وارد گروه 
شناسایی شد و همیشه با شوق زیاد به شناسایی 
مواضع دشمن می رفت و به علت عشق زیادی 
که به پاس��دار بودن داش��ت به عضویت سپاه 
پاس��داران سوس��نگرد درآمد و راه پاسداران 
اسالم را در پیش گرفت. هادی به دنبال انجام 
سخت ترین و بزرگ ترین کارها بود و به راحتی 
س��ر نشس��تن نداش��ت. او از به عهده گرفتن 
مسئولیت و انجام دادن کارها استقبال می کرد 
و ترسی از سختی کاری نداشت. شهید قلی پور 
نمونه بارز یک رزمنده مؤمن و وظیفه شناس 
بود و با وجود همان سن کم می توانست الگویی 
برای بزرگ ترها باشد. شهید هادی قلی پور در 
نیمه ش��ب 20 آبان ۱3۶0 که برای شناسایی 
نزدیک دش��من بعثی رفته بود، مورد اصابت 
چندین ترکش خمپاره قرار گرفت و به آرزوی 

خود که شهادت بود، رسید. 
از اعزام تا ش��هادت هادی خیلی طول نکشید. 
او در عرض چند ماه بعد از اعزامش به جبهه در 
سن ۱۷ سالگی و در نهایت پاکی و معصومیت 
به دیدار معبود شتافت و نامش برای همیشه به 
عنوان یکی از قهرمانان ایران در تاریخ ثبت شد.
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س�ابقهجهادیومبارزاتیت�انبهچه
زمانیبرمیگردد؟

از سال های قبل از پیروزی انقالب در فاز مبارزه 
با حکومت پهلوی بودم و در محیط های کارگری 
فعالیت می کردم. با پی��روزی انقالب به عضویت 
س��پاه کرمان درآمدم و ب��ا نفراتی ک��ه از قدیم 
می ش��ناختیم و کار می کردیم، س��پاه استان را 
تش��کیل دادیم. به دلیل اینکه مس��ئول چنین 
کارهایی بودم به س��ختی به من اجازه حضور در 
مناطقی دیگر مثل کردس��تان که درگیر بحران 
بودند را می دادند. موظ��ف بودیم هم پایگاه های 
اس��تان را حفظ کنیم و هم برای عملیات ها نیرو 
آماده کنیم. برادرم حمید عرب نژاد در کردستان 
فرمانده سپاه بود و با نیروهای ارتشی مثل شهید 
صیادشیرازی همکاری داشت و در حمیدیه اهواز 
به شهادت رسید. پسرم نیز ۱3، ۱2 سال بیشتر 
نداشت که همراه عمویش به کردستان رفته بود. 
کمی بعد تقاضایی به ستاد منطقه۶ نوشتم و گفتم 
به من اجازه حضور در جبهه را بدهید. نهایت در 
سال ۱3۶0 با اعزام من به جبهه موافقت کردند و 

توانستم خودم را به رزمندگان برسانم. 
بهمرحلهچندمعملیاتطریقالقدس

رسیدید؟
رزمندگان توانسته بودند عملیات ثامن االئمه را 
که امام دس��تور داده بودند حصر آبادان شکسته 
شود، انجام دهند. ما بعد از این عملیات به اهواز 
و در پادگان گلف مستقر بودیم. قبل از اینکه ما 
داخل پادگان گلف شویم، نیروهای زرهی ارتش 
و فرماندهان ارتش نی��ز به ما پیوس��ته بودند و 
آموزش نظامی و زرهی می دادند. ما به همراه چند 
گردان در پادگان بودیم. من آنجا نخواس��تم به 
عنوان مسئول بروم و به صورت ناشناس در جمع 
رزمندگان بودم. گروهی چن��د ۱0 نفره بودیم و 
حاج قاسم سلیمانی آنجا مسئولیت بخش هایی 
را بر عهده داشت. دوس��تی که فرمانده سپاه بم 
بود من را آنجا دید و ش��ناخت. من را که دید به 

حاج قاسم گفت چنین کسی که فرمانده سپاه بوده 
االن به عنوان یک عضو ساده در جمع تان حضور 
دارد. حاج قاسم هم من را صدا زد و گفت با شما 
کار دارم. با من صحبت ک��رد و من را فرمانده دو 
گروهان کرد. من هر چه به حاج قاسم گفتم تجربه 
جبهه و جنگ ندارم حاج قاسم نپذیرفت و من را 
به عنوان مسئول انتخاب کرد. در همان زمان یک 
سیلو پر از اسلحه  و مهمات غنیمتی که در منطقه 
بود، منفجر شد. این سیلو که منفجر شد عملیات 
۱0 روزی عقب افتاد. گلوله و آرپی جی نداشتیم 
و همه از بین رفت. چیزی تا انجام عملیات نمانده 
بود که با این اتفاق زمان انجام عملیات عقب افتاد. 

باالخره مهمات رسید و به سوسنگرد رفتیم. 
بع�دازآناتف�اقنیروهاآم�ادهانجام

عملیاتبودند؟
در سوس��نگرد در جایی مثل درمانگاه مس��تقر 
شدیم. وسیله هم نداشتم و هر گردان دو لندرور 
کهنه و یک وانت داش��ت و ب��ا اینها وس��ایل را 
جابه جا می کردیم. دس��تمان واقع��اً خالی بود و 
امکاناتی نب��ود. در درمانگاه آب نب��ود و کمبود 
آب هم داشتیم. بچه ها با پمپ از چاه آب بیرون 
می کش��یدند. دش��من هم منطق��ه را بمباران 
می کرد. روزهای سختی بود ولی همه با جدیت 
کار می کردن��د. آموزش ه��ای الزم را می دیدیم 
و نیروها خط را می دیدند و اطالع��ات الزم را از 
وضعیت دشمن کسب می کردند. دو گردان نیرو 
از کرمان برایمان آوردند. در این زمان حاج قاسم 
من را معاون دو گردان کرد و مسئولیت معاونت 
را به من داد. مسئول گردان سیدجواد حسینی 

بود که به خاطر مش��غله های زیاد عماًل گروهان 
را من اداره می کردم. تا اینکه عملیات شروع شد 
و گردان ما در حمله نب��ود، جزو گروهان ذخیره 
ش��دیم. زمانی که عملی��ات می کردند و منطقه 
را می گرفتن��د ما باید می رفتیم خ��ط را تحویل 
می گرفتیم. همینطور هم شد اما اتفاق بدی افتاد 
حاج قاسم زخمی شد. شهید سلیمانی گلوله خورد 
و زخمی ش��د و ایش��ان را به بیمارستان منتقل 
کردند. جراحت زیادی برداشت و خدا حاج قاسم 
را نگه داشت تا بعدها مأموریتش را انجام بدهد و 

بعد به شهادت برسد.
درنبودحاجقاسمچهکردید؟

آق��ای رضایی ب��ا م��ا تم��اس گرف��ت و گفت 
گروهان هایت��ان را حفظ کنید و تحویل کس��ی 
ندهید تا م��ا بگوییم. گاهی ب��رای آمدن نیروها 
می آمدند که ما قب��ول نمی کردیم. در نهایت دو 
روز بعد از عملیات خط را به ما دادند و گفتند یک 
گروهان به منطقه برود. خط را تحویل گرفتیم و 
بعد از ۱5 روز لودر  آمد س��نگرهایمان را درست 
کردیم. چند روز بدون س��نگر بودیم. تازه پشت 
خط دش��من افتاده بودیم و س��مت کوتاه خط 
بودیم. طرف دشمن خاکریز گود بود ولی سمت ما 
خاکریز کوتاه بود و زمانی که می خواستیم حرکت 
کنیم باید دوال می ش��دیم. زمانی که خواستیم 
خط را تحویل بگیریم تیربار نداش��تیم. یک نفر 
از دوس��تان که خط را می خواست تحویل بدهد 
تیربار را با خودش برده بود. آنقدر از نظر مهمات و 
اسلحه در مضیقه بودیم که حتی به نیروها گفتم 
نیمی از شما وقتی به خط برسید اسلحه ندارید و 

آنجا باید برای خودتان اسلحه پیدا کنید. نیروها 
همه خودشان را برای هر اتفاقی آماده کرده بودند. 
در این شرایط سخت حتی یک نفر از نیروها بلند 
نشد که بگوید من نمی خواهم بیایم. من موضوعی 
را از طریق حاج قاسم دیدم و درس خوبی برایم 
بود. هنوز عملیات شروع نشده بود که حاج قاسم 
نیروها را جمع کرد. فکر کنم بیش از ۱00نفر نیرو 
بود. برای اینها صحبت کرد و گفت قرار است پلی 
را منفجر کنیم تا نیروهای دشمن نتوانند از پل به 
این سمت بیایند. گفت من چهار نفر می خواهم 
که مهمات بردارند و اگر توانستند مهمات را زیرپل 
بگذارند و اگر نتوانستند ش��اید خودشان همراه 
مهمات منفجر ش��وند. با وج��ود این صحبت ها 
یک نفر از نیروها بلند نشد بگوید نه! من نیستم. 
همه افراد بلند شدند و آن طرف رفتند و گفتند 
حاضریم پل را منفجر کنیم. وقتی یادم می آید این 
نیروها چه اخالص و اتحادی داشتند بغض گلویم 
را می گیرد. آنقدر اینها آمادگ��ی برای هر کاری 
را داشتند. حاج قاس��م هم می خواست نیروها را  
امتحان کند که همه سربلند بیرون آمدند. من هم 
از همین شیوه برای رفتن به خط استفاده کردم. 
نیروها همه آماده شدند و رفتیم و چند روز خط را 
نگه داشتیم. تا اینکه لودر و تجهیزات آمد. خیلی 
اوضاع س��ختی بود. این عملیات انجام و مناطق 
مهمی آزاد ش��د. همان شب در بس��تان بچه ها 
پل س��ابله را گرفتند و نیروه��ا تانک هایی را که 
می خواستند رد شوند، همانجا  زدند. چند تانک در 
رودخانه افتادند و تا چند وقت همانجا بودند. چند 
تن از بهترین نیروها آنجا شهید شدند. به هر جهت 

نیروها نگذاشتند بعثی ها از شهر عبور کنند و آنها 
را مجبور به عقب نشینی کردند. نگذاشتند تانکی 
از آن سمت پل برسد. ما با آرپی جی و کالشنیکف 
مقابل دشمنی که پیشرفته ترین سالح ها را داشت 

پیروز شدیم.
شهرآسیبزیادیدیدهبود؟

در بستان بیش��تر خانه ها خراب ش��ده بود ولی 
سوسنگرد مثل بستان خراب نش��ده بود. با این 
حال در بس��تان هم خانه های سالم پیدا می شد. 
من چند ماه بعد از این عملیات مسئول پشتیبانی 
جبهه و جنگ شدم و دوباره به بستان رفتم. شش 
ماه اول را پیش حاج قاسم بودم و شش ماه بعدی 
را به عنوان مسئول پش��تیبانی جنگ و جهاد در 

بستان بودم.
حاجقاسمدرباالبردنروحیهنیروهاو
آمادگیروحیشانچقدرنقشداشت؟

حاج قاسم را نمی توان تعریف کرد که چطور آدمی 
بود. در قسمت های مختلف کار می کرد و بسیار 
باانگیزه بود. زبان من از تعریف این انسان پاک و 
وارسته قاصر است. شهید سلیمانی بسیار باخدا، 
پاک و باایمان بود. شهید سلیمانی افراد را به سمت 
دین و دیانت و اعتقادات سوق می داد. حاج قاسم 
مرد عمل بود و همراه نیروهایش تا جلو می رفت. 
انسان بس��یار بامحبتی بود  و در همان جوانی به 
یکسری اصول و فرمان های حضرت امام معتقد 
بود. حاج قاسم خیلی انس��ان عجیبی بود. ابهتی 
داشت و مستقیم در صورت افراد نگاه نمی کرد. 
طوری به شخص نگاه می کرد که مستقیم نبود. 
یک ابهت فرماندهی داشت. کمتر افرادی اینگونه 
پیدا می شوند؛ در آن س��ن و سال آنقدر قدرت و 

ابهت داشت که همه تحت فرمانشان بودند. 
عملیاتطریقالقدسچقدردروضعیت
جبهههاووضعیتروانیدش�منتأثیر

داشت؟
من از منظر یکسری مسائل اقتصادی می گویم 
تا متوجه اهمیت پی��روزی در ای��ن عملیات ها 
شوید. البته باید بگویم رزمندگان در هر شرایطی 
به جبهه عالقه من��د بودند و اصاًل به س��ختی ها 
نگاه نمی کردند تا روحیه ش��ان تضعیف ش��ود. 
وقتی می خواس��تیم برای عملی��ات فتح المبین 
برویم، روحیه  رزمندگان بسیار تقویت  شده بود 
و این به لحاظ روحی و روانی قبل از این عملیات 
بزرگ خیلی کمک کرد. حاج آقای انصاری درباره 
تأثیر پیروزی در عملیات ها بر مسائل اقتصادی 
می گفت: االن قرارداد نفتی را با ما تا یک ساعت 
و  دو ساعت می بندند و قرارداد بیشتر نمی بندند. 
می گفت دعا کنید پیروزی حاصل ش��ود الاقل 
بتوانیم نفت بفروش��یم. عملیات حص��ر آبادان 
شکسته شد و آقای انصاری گفت االن قرارداد دو 
سه روزه می بندند. بعد از عملیات طریق القدس 
گفت االن یک هفته ای می بندند. در عملیات های 
فتح المبین و دفاع مقدس گفت قرارداد چند ساله 
می بندند. هر عملیاتی که با موفقیت انجام می شد 
وضعیت رابطه   قراردادها نیز بهتر می شد. مردم هم 
همه برای جبهه و جنگ کار می کردند. 90درصد 
مردم یکدل و یکدس��ت بودند. خیلی ش��رایط 
عجیبی بود. هر زمان جبهه و جنگ یادم می آید 
می بینم مردم چطور در آن شرایط سخت همدل 
بودند. با آن همه سختی در گرمای تابستان چفیه 
را خیس می کردیم و روی سرمان می انداختیم 
زیر 20 دقیقه خشک می ش��د. جاهایی زندگی 
می کردیم که ش��ب ها نمی توانستیم بخوابیم. با 
این وجود االن اگر به من بگویند به مکه می روی یا 
جبهه من دوباره جبهه را انتخاب می کنم. هنوز آن 
اوضاع و احوال را دوست دارم. همه دلسوز بودند و 

دل ها به هم نزدیک تر بود. 
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