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88498481ارتباط با ما

روایت

روایتهمسرشهیدمحمودپور
 شهادت یاسین 

تعبیر خواب مادرش بود
  مبیناشانلو

هشتمینروزازفروردینسال63برای
ع�روسخان�همحمودپورروزس�ختو
پرالتهابیب�ود.یاس�ینبرایدی�داربا
مادروهمس�رشب�همرخصیآم�دوبه
فاصلهكم�یبعدازآخریندیدارش�ان،
درجبههكردس�تانبهش�هادترسید.
وقتیخبرش�هادتیاس�ینراب�همادر
وهمس�رشدادند،آنهاب�هخوابیفكر
میكردندكهچندروزپیشازش�هادت
یاس�یندیدهبودن�د؛خوابیك�هدرآن
دس�تهگلزیباییبهدستانمادرشهید
دادهبودن�دواینگون�هش�هادتدردانه
خانهمحمودپوربهمادرالهاممیش�ود.
خدیجهمحمودپ�ورهرچندكوت�اه،اما
برایدقایقیهمراهوهمكالممانشدتااز
همسرششهیدیاسینمحمودپوربگوید.

  خدمتدركردستان
یاس��ین متولد س��راب بود. تا کالس پنجم 
درس خواند و بعد برای امرار معاش خانواده 
در قسمت لوله کشی آب مشغول به کار شد. 
بعد هم به خدمت س��ربازی رف��ت. خیلی 
خوش اخالق و مهربان بود. اهل نماز بود. من 
و یاسین با هم دختر عمو پسر عمو بودیم و از 

بچگی با هم بزرگ شدیم. 
زمانی که ازدواج کردیم سن کمی داشتیم. 
نوجوان بودم که عمو ب��ه خانه ما آمد تا من 
را برای پسرش خواستگاری کند. پدرم فوت 
کرده بود و عم��و به من گفت ت��و هم مثل 
دخترم هستی. من و یاسین دو سال نامزد 
ماندیم و بعد از دو س��ال عروس��ی کردیم. 
کمی بعد به خدمت سربازی رفت و از آنجا به 

جبهه کردستان اعزام شد.
  سعادتوشهادت

زمانی که یاسین برای آخرین بار به مرخصی 
آمد. مادرشوهرم خواب دید که یک دسته 
گل در دس��تانش گذاش��ته اند. من گفتم 
ان ش��اءاهلل خیر اس��ت، اما کم��ی بعد خبر 
شهادت همس��رم را یكی از بستگان مان به 
من داد و تعبیرخواب مادرشوهرم شهادت 
یاس��ین بود. من بعد از ش��هادت او خیلی 
اذیت ش��دم و سختی کش��یدم. یاسین در 
8 فروردین ماه س��ال 63 در کردس��تان به 

شهادت رسید. 
مراسم تشییع خوبی برای او برگزار کردند. 
او را در اط��راف روس��تای س��راب به خاك 
س��پردیم. وقت دلتنگی به خوابم می آید و 
از من به خاطر اینكه من را تنها گذاش��ته، 
عذرخواهی می کند، ام��ا من می دانم راهی 
که او انتخاب کرد، راه سعادتی بود که خدا 

شهادت را در آن نصیبش کرد.
  التزامبهوالیتفقیه

یاسین اهل کمک کردن به دیگران بود. این 
کار را خیلی دوست داشت. همیشه دیگران از 
ایشان به خوبی یاد می کردند. همسرم خیلی 
از کارهای خیری را که انج��ام می داد به ما 

نمی گفت. اهل هیئت و مسجد بود. 

صغریخیلفرهنگ
شهیدرضانس�اجمتولدس�ال1343در
مشهد،س�ال1363برایگذراندندوره
پزش�کیاریبهژاندارمریپیوستوبعد
بهاس�تانسیستانوبلوچس�تانمنتقل
ش�د.درآنجااوبارهابااش�رارروبهروشد
ودرعملیاته�ایمختلفش�ركتكرد.
جملهایم�دامبرلبهایرض�اجاریبود
»خونم�نرنگینت�رازخونس�ربازان
گمن�امومظل�ومنیس�ت«.درنهای�ت
شهیدرضانس�اجروزهشتمفروردینماه
1369،همزمانبااولماهمبارکرمضان،
دردرگی�ریب�ااش�رارمس�لحدرهنگ
مرزیزاه�دانب�هدرجهرفیعش�هادت
نائلآمد.روایتهایمحبوب�هصدرزاده،
همس�رش�هیدنس�اجراپیشرودارید.

هدیهامامرضا)ع(
من محبوبه صدرزاده، همسر شهید رضا نساج 
هستم. رضا در ۲۵ مرداد ۱3۴3در مشهد به 
دنیا آمد. ایشان تنها پسر خانواده بود و مادرش 
بعد از چند س��ال با نذر و نیاز او را با حاجت از 
امام رضا)ع( گرفت و برای همین نامش را رضا 
گذاشت. رضا پزش��ک یار ژاندارمری )نیروی 

انتظامی ( بود.
وصیتنامهعاشقانه

رضا نوه خاله پدرم بود. روابط خانوادگی زیادی 
با هم نداش��تیم، ولی هرازگاهی ما می رفتیم 
مش��هد یا آنها به تهران می آمدند. کمی بعد 
ایشان به خواستگاری من آمد و چند روز بعد 
از خواستگاری یک نامه برایم نوشت که بیشتر 
شبیه وصیتنامه بود. در پایان نامه هم نوشته 
بود »می دانم خواهی سوخت « با خودم گفتم 
از متن نامه معلوم اس��ت که عاشق است، اما 
چطور از رفتن و سوختن حرف می زند! مدتی 
بعد ما با هم عقد کردیم و از آنجایی که درسم 
خوب بود، یكی از شروط من برای ازدواج ادامه 
تحصیل بود. بعد از عقد در رش��ته پرستاری 
دانشگاه زنجان قبول شدم. فكر نمی کرد که 
قبول شوم. مدت زیادی ناراحت بود. پرسید 
می خواهی بروی؟ گفتم بله، دوست دارم درس 
بخوانم. رضا هم قبول کرد و عید سال ۱36۵ با 

هم ازدواج کردیم.
هشتمفروردین

بعد از ازدواج من برای ادامه تحصیل به زنجان 
رفتم و رضا هم بعد از اتمام درسش به زاهدان 
مأمور ش��د. البته قبل از اعزام ب��ه زاهدان در 
بیمارس��تان ارتش تهران کار می کرد. خیلی 
مهربان بود. من که دانشگاه بودم هر روز ساعت 
هفت صبح با دانشگاه تماس می گرفت و آنها 
هم من را صدا می کردن��د. بچه ها می گفتند 
اگر رضا تماس نگیرد ما همه خواب می مانیم. 
چون ش��ب ها همه دیر می خوابیدیم. دوباره 
ظهر هم تم��اس می گرفت و ح��ال و احوال 
می کرد. برایم پول می فرس��تاد. داخل پاکت 
می گذاشت و با پست می فرستاد. واقعاً عاشق 
بود.کمی بعد من درسم تمام شد و به زاهدان 
رفتم. سه ماه بعد پسرم به دنیا آمد. زمانی که به 
زاهدان رفته بودیم وضع مالی مان معمولی بود. 
فقط یک موتور داشت که هر وقت می رفتیم 
مخابرات به م��ادرم یا مادرش زن��گ بزنیم، 
در برگش��ت زنجیرش می افتاد و باید پیاده 
برمی گشتیم. فقط پس��رم مصطفی را سوار 
می کردیم و خودمان پیاده می آمدیم. همیشه 

همینطور بود. در زاهدان یک خانه مستأجری 
داش��تیم و در نصرت آباد خانه سازمانی به ما 
داده بودند. چون ۵۵ کیلومتر تا زاهدان فاصله 
داشت، گفت شما هم بیایید نصرت آباد که من 
مجبور نباشم بروم و بیاییم دقیقاً ۲8 اسفند 
اسباب کشی کردیم و هشتم عید رضا شهید 
شد. هنوز چند تا از بس��ته های وسایلم را باز 

نكرده بودم که ایشان شهید شد.
مهربانوصبور

همس��رم خیلی مهربان، با گذش��ت و دارای 
ارتب��اط اجتماعی خوبی ب��ود. خوش اخالق 
بود و به پ��در و مادرش احترام می گذاش��ت. 
خیلی روحیه شادی داشت. همه فرایض را به 
طور کامل انجام می داد.گاهی می آمد دنبالم 
دانش��گاه و گاهی هم من می آمدم تهران تا 
سورپرایزش کنم. یک بار که پایش شكسته 
بود. من رس��یدم ته��ران. به دوس��تم گفتم 
بیا برویم رضا پایش شكس��ته، دیگر دنبالم 
نمی آید. وقتی از ماش��ین پیاده شدم، دیدم 
با همان پای شكسته که از پایین تا باالی ران 
پایش گچ بود با دو عصا سر خیابان ایستاده ، 
نمی دانستم بخندم یا گریه کنم. یک خاطره ای 
از همراهی و صب��وری او در مدتی که من در 
حال تحصیل بودم، دارم ک��ه برایتان روایت 

می کنم.دانش��گاه امتحان نهایی داش��تیم و 
بچه ها گفتند همه یكی بشویم که این امتحان 
را ندهیم، چون زمان کمی برایش گذاش��ته 
بودند. قرار شد هر کسی برود شهر خودش. من 
هم که عروسی خواهر زاده ام بود با رضا رفتیم 
مشهد. هنوز چند ساعتی از رفتن مان نگذشته 
بود که مادرم خبر داد دانشگاه از طریق شماره 
همسایه مان پیغام داده که هر دانشجویی که 
این امتحان را نده��د، مدرکش را نمی دهیم. 
هر دانش��جو باید بیاید و امتحانش را بدهد. 
همه اقوام ناراحت شدند؛ چون من و رضا باید 
برمی گشتیم. عروس��ی هم که داشتیم. اقوام 
می گفتند محبوبه نرود، اما رضا گفت این همه 
زحمت کشیده باید برود. به هر طریقی بود راه 
افتادیم. اول با یک ماشین خودمان را به تهران 
رساندیم و بعد با یک سواری به زنجان رفتیم . 
من به خاطر ش��رایط بارداری مرتب حالم بد  
می ش��د و مجبور  می شدم از ماش��ین پیاده 
شوم تا حال و هوایم عوض شود و مجدداً سوار 
شوم. در نهایت به دانشگاه رسیدم و امتحانم 
را دادم، اما رضا با این همه سختی هیچ وقت 
غر نزد. بسیار مهربان بود. برای کارشناسی هم 
آزمون داده و تهران قبول ش��دم. درخواست 
انتقالی هم داده ب��ود بیاییم تهران و موافقت 

هم کرده بودند. گفتند درس همس��رت که 
تمام ش��د دوباره به خدمت برگ��رد که دیگر 

رضا شهید شد.
وداعدراولینسحررمضان

شب عید بود؛ فرمانده رضا به خانه ما آمد. اکثراً 
از خانواده های شان دور بودند، اما ما و تعدادی 
دیگر از همكاران رضا دور هم بودیم. به فرمانده 
رضا گفتم جناب سرهنگ رضا را نبرید. گفت 
نه خانم خیالت راحت اصاًل نمی بریمش. بعداً 
متوجه شدم که همه عملیات ها با هم بودند. 
آخرین دیدارمان هم مربوط به اولین س��حر 
ماه مبارك رمضان ب��ود. روز اول ماه مبارك 
رمضان بود؛ س��حر بلند ش��دیم و سحری را 
خوردیم. مادرشان هم خانه ما بودند، چون راه 
دور بود، بیشتر مادر همسرم پیش ما بودند. 
دو س��ه روزی بود که حال عجیبی داش��ت. 
این با روحیه شادی که قباًل داشت همخوانی 
نداشت. به ایش��ان گفتم رضا چرا تو اینجور 
شده ای؟ اصالً چون پزشک یار بود، می توانست 
به مأموریت نرود. آن روز مأموریت داش��ت و 
معموالً با فرمانده شان می رفت، گفت یكی از 
سرباز ها شهید شده و اشرار جنازه شان را پس 
نداده اند. ما می خواهیم برویم پیكر شهید را 
پس بگیریم. بعد رفت. بچه اش را بغل کرد و 
گفت یک بار دیگر بچه ام را ببینم. بچه را بغل 

کرد و رفت. 
مهمانبهشتالرضا

تقریباً سه روز منتظر بودیم تا خبری از رضا 
به ما برس��د. گویا همه می دانستند که رضا 
شهید شده و ما بی اطالع بودیم. بعد از چند 
روز چند نفر از همكاران رضا آمدند و گفتند 
که رضا زخمی شده و در بیمارستان زاهدان 
بستری است. آماده شوید ش��ما را به دیدار 
ایش��ان ببریم . من هم همراه شان راه افتادم. 
در مس��یر راه بودیم که ماشین پنچر شد، ما 
پیاده شدیم تا کمی هوا بخوریم. سرباز بنده 
خدا اصاًل خبر نداشت که من از شهادت رضا 
بی اطالع هستم. رو به من کرد و گفت خانم 
نساج تسلیت میگم. تا این جمله را شنیدم، 
مصطفی را که در آغوش داشتم به روی زمین 
گذاشتم و به سمت بیابان دویدم . می رفتم و 
فریاد می زدم. اصالً حال خودم را نمی دانستم. 
هر طور بود من را برگرداندند و به من گفتند 
که سرباز اش��تباه کرده، ولی از نگاه هایشان 
معلوم بود چه اتفاقی افتاده اس��ت. وقتی به 
زاهدان و منزل یكی از آشنایان مان رسیدیم، 
همه جمع ش��دند. دیگر فهمی��دم که رضا 
شهید شده است. رضا در 8 فروردین ماه 69 
در هنگ مرزي زاهدان به شهادت رسیده بود. 
آن زمان ۲۲ سالم بود. میان مراسم عزاداری 
پیر زنی در گوشم گفت دخترم اینقدر گریه 
نكن، تو تا آخر عم��رت باید گریه کنی. پیكر 
رضا را در ۱۴فروردین ماه 69 در حرم تشییع 
کردیم و در بهش��ت الرضای مشهد به خاك 

سپردیم.
خداعاشقششد

رضا در حین درگیری با اشرار مسلح یک تیر به 
سینه اش اصابت کرده و از زیر قلبش رد شده 
بود. بعد هم تیر خالص به پایین چشمش زده 
بودند. من همیشه جمله ای را با خودم مرور 
می کردم که » خداوند می فرماید: من هر کسی 
را که عاشقش باشم می برمش .« واقعاً همین 
است و رضا هم به خاطر عشقی که پروردگارش 

داشت، انتخاب شد و با شهادت رفت.
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می دانست در فراقش خواهم سوخت
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شهیدقاسماصغریوایثارشدرعملیاتعاشورای3
پیكرشراپلیبرایعبوررزمندگانكرد

احمدمحمدتبریزی
بامرورزندگ�یهررزمن�دهایجلوهای
تازهازایثاروازخودگذشتگیرزمندگان
پیشچشمانمانقرارمیگیرد.رزمندگان
درطولدوراندفاعمقدسبرایكس�ب
موفقی�تدرجبههه�اازباارزشتری�ن
داراییش�انبدونهیچچشمداش�تی
عبورمیكردندوبراینصرتوفتحآماده
انجامهرفداكاریبودند.شهیدحاجقاسم
اصغ�ریهمیك�یازهمی�نرزمندگان
ب�ود.ش�رحایث�اروف�داكاریاودر
ذه�نهمرزمان�شماندهاس�توامروز
بهعن�وانیك�یازافتخاراتس�ربازان
خمین�یدرجبههه�ابهش�مارمیرود.

نزدیكیبهخدا
حاج قاس��م ش��رکت در جنگ را ب��ا حضور 
در گروه جنگ های نامنظم ش��هید چمران 
تجربه کرد. جنگیدن در کنار شهید چمران 
و نیروهای��ش، درس ه��ای بزرگ��ی ب��رای 
ش��هید اصغری داش��ت. او از همان نخست 
دریافت که برای حفاظ��ت از دین، میهن و 
ناموس باید شجاعانه مقابل دشمنان ایستاد و 
اجازه عرض اندام به آنها نداد. حاج قاسم رفتن 
به جبهه را وس��یله ارتقای معنویت خویش 
می دانست و می گفت هرگز نمی شود با ناز و 
نعمت و بی درد و رنج به مقصود و کعبه آمال 
رسید، بنابراین به نظر او جبهه جایگاه بسیار 
واالیی برای خودسازی و از قید هوا و هوس 
رستن بود ، او بار ها این مطلب را تصریح کرده 

بود که جبهه می روم تا خدا را ببینم.
حضور مس��تمر در جبهه بر تجربیات حاج 
قاسم می افزود. او رفته رفته بیشتر با مسائل 
نظامی آشنا می شود و تخصصش در جبهه 
را پی��دا می کند. امر تخری��ب موضوعی بود 
که حاج قاسم را به س��وی خود کشاند و او با 
عشق و عالقه غرق در این کار شد. حاج قاسم 
اصغری جانش��ین گردان تخریب لشكر ۱۰ 
سیدالشهدا)ع( می شود و برای جلوگیری از 
تلفات وقت، آخرین روش  ها را به کار می بست. 
در این کار س��عی در تلفیق معنویت، ایثار و 
اخالق با روحیه رزمی می داش��ت و به دلیل 
اخالق نیكویش محبوبی��ت خاصی در بین 
رزمندگان داشت. در برخورد با نیروهای زیر 
دست، بسیار متواضع بود و همواره چهره ای 
متبسم و خنده رو داش��ت و در صحنه های 
آموزش و عملیات بسیار قاطع و پرصالبت بود 
که این دو مورد در امر فرماندهی بسیار حائز 

اهمیت است.
مینوالمر

همسر ش��هید در خاطره ای می گوید: »یک 

روز عكس��ی با خود آورد که از مینی گرفته 
ش��ده بود به نام والمر، حاج قاسم آن عكس 
را دوست  داشت و همیشه می گفت این مین 
از همه مین  ها قش��نگ تر است. او در خنثی 
کردن مین تخصص داش��ت و آخرین باری 
که به جبهه رفت، بدون اطالع از این مسئله 
که بچه  ها مین را دستكاری کرده اند، هنگام 
خنثی کردن مین به شهادت رسید و جالب 
اینكه با مین��ی از ن��وع والمر ب��ه آرزویش 
رس��ید.« ش��هید اصغری در عملیات  هایی 
همچون والفج��ر مقدمات��ی، والفجر یک، 
خیبر، بدر، عاش��ورای 3 و والفجر 8 حضور 
پیدا کرد، اما ش��رح فداکاری اش در جریان 
عملیات عاشورای3 ماجرایی بس خواندنی 
دارد. ایثار شهید حاج قاس��م در بازگشایی 
معبر ب��رای حمله ب��ه دش��من در عملیات 
عاش��ورای3 را تعداد زی��ادی از رزمندگان 
لش��كر ۱۰ به خصوص رزمن��دگان گردان 
حضرت علی اصغر )ع( و فرمانده لش��كر ۱۰ 
س��ردار علی فضلی در روز های دفاع مقدس 

روایت کرده اند.
ایثارحاجقاسم

در جریان این عملیات، حاج قاسم و دوستش 
داوطلبانه خ��ود را روی س��یم های خاردار 
افكندند و بدن های ش��ان پلی ب��رای عبور 
رزمندگان ش��د. دوستش به ش��هادت نائل 
گش��ت و حاج قاس��م با جراحت های بسیار 
شهادت را به انتظار نشست. همه فكر کرده 
بودند که حاج قاسم شهید شده، ولی وقتی 
امدادگر ه��ا پیكرغرق به خون حاج قاس��م 
را پیدا می کنن��د که انگار ه��زاران تیر به او 
اصابت کرده است. فشار سیم خاردار تمامی 
سطح جلوی بدن این عزیز را پاره پاره کرده 
بود. این حماسه زود دهان به دهان در بین 
رزمندگان لشكر سیدالشهدا )ع( پخش شد. 
حتی فرمانده لشكر برادر فضلی در صبحگاه 
رزمندگان لشكر این ایثار شهیدحاج قاسم 

را ستود.  
ش��هید اصغری که در اثر فشار سیم خاردار 
 سیس��تم های عصبی اش فش��رده، دست و 
پاهای��ش س��وراخ و مویرگ ه��ای بدن��ش 
پاره ش��ده بود از م��رداد تا دی م��اه 6۴ در 
بیمارستان مشغول مداوا بود. تعداد زیادی 
از رزمنده  هایی که شب عملیات از روی بدن 
غرق به خون حاج قاس��م که در س��یم های 
خاردار فرو رفته بود گ��ذر کرده اند، در قید 
حیات هستند و این ایثار را تأیید می کنند. 
ش��هید اصغری در نهایت برای پاکس��ازی 
میدان های مین در منطقه سردش��ت واقع 
در غرب کشور در سال ۱36۷ حین خنثی 
کردن مین به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
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الزمه توانایی- روحانی مصری ۴- عالمت مفعول- فدراسیون بین المللی دوومیدانی- ته نشین مایعات- دیهیم ۵- 
سجن- شرق شناس- مغرور 6- گردن آویز قهرمان- صدا و ندا- خداشناس ۷- بازیكن هم تیمی- شقایق- درختی 
سایه گستر 8- نازك نارنجی- س��وره 9۴ قرآن کریم 9- نمایشی منطبق بر مراس��م و سنت ها- کاشف گردش 
خون- جد ۱۰- مقاصد- دام- شش ضلعی ۱۱- خاك کوزه گری- لذتی که در عفو است در آن نیست- سخنان 
بی اساس ۱۲- رود مررزی- شهری نزدیک کاشان- خانه- بنده و شما ۱3- عقیم- دریاچه ای در ایران- طایفه 
کوچ نشین ۱۴- نگهبان چماقدار درهای قدیم- رودی در روسیه- رنگی از خانواده سفید ۱۵- صمغ بوته خارشتر- 

پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ

ازراستبهچپ
   ۱- پدر علم جبر- فراورده ای از سیمان و پنبه نس��وز  ۲-  آماده کردن و به راه انداختن- کاًل؛ تماماً 3--میوه 
تلفنی- واضع تئوری بنیاد انواع- نقاش فرانس��وی تابلوی طبیعت بی جان ۴- عدد ش��روع ب��ازی- موی گردن 
ش��یر- نو عروس هزار داماد- باالترین نقطه ۵- درجه ای در رش��ته های رزمی- نام قدیم افغانس��تان- عضوی در 
صورت 6- پنبه زن- نوعی آچار- چهار یونانی ۷- کش��ور صنعا- روبه رو؛ مقابل- گنجدار افسانه ای  8- سال 
گذشته- الكل صنعتی 9- ضروری و حتمی- محله سیاهان نیویورك- میلیون در صنعت برق ۱۰- از پیامبران بنی 
اسرائیل- فرزندزاده- روان و جاری ۱۱- به سیگار می زنند- آبشش- سبزی خرد کردنی ۱۲- گاو تبتی- آرامش و 
سكون- کارزار- نمایش تلویزیونی ۱3- آدم آهنی- کشور مقر یونسكو- مرد بی زن ۱۴- شهری در چین- هافبک 

تیم ملی و پرسپولیس ۱۵- چاشنی کاهو- دیكتاتور معروف روس

  123456789101112131415
1  
2
3  
4
5
6
7
8  
9
10  
11
12
13  
14
15

جدول سودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهیدكه
درهرردیف،ستونومربعهای
كوچکسهدرسهفقطیکبار
بهكارروند.

جدول کلمات متقاطع

جدول

1 4 5
9 5 7

8 3 6
4 8

3 7
6 2 3

2 8 6
1 4

9 5 2

627134859
194568372
835792164
719345628
483627915
562819743
241986537
378251496
956473281


