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گفتوگوی «جوان» با پدر شهید مهندس رسول پورمراد از شهدای مدافع حرم

یادکرد

برادرم در فکه و پسرم در قنیطرهآسمانی شدند
رسول در خواب به من گفت مردم را برای شرکت در انتخابات توصیه کن!

شهید قشمی نفر سمت راست تصویر

قبل از اینکه پدر ش�هید ش�وید ،برادر
ش�هید بودی�د .خودتان ه�م در جبهه
حضور داشتید .کمی از خودتان بگویید.
من و برادرم ش��هید ولی پورمراد ك��ه در عملیات
والفجر مقدماتی در سوم اسفند  1361به شهادت
رسید ،همرزم بودیم .شغل من كشاورزی است .ما
چهار برادر بودیم .از همان دوران انقالب خانواده ما
پایبند و معتقد بود .یکی از برادرانم به نام نادعلی كه
خدمتش در زابل بود با مقام معظم رهبری كه به
زابل تبعید شده بودند آشنا شده و گاهی به خدمت
ایشان میرفت .قبل از یكی از سفرهایش به قزوین
برادرم خدمت رهبر میرسد و میگوید میخواهم
به قزوین بروم اگر کاری دارید ،برایتان انجام دهم.
ایش��ان هم میفرمایند كه میتوانی��د تعدادی از
عكسهای امام و اس��لحه را همراه خ��ود ببرید؟
این كار برای ش��ما خطر دارد .برادرم میگوید بله
این كار را انجام میدهم و مسئلهای نیست .سپس
برادرم اسلحه و عکسها را داخل گونی میگذارد
و با اتوبوس به خانه میآورد .الحمدهلل در مسیر هم
کسی متوجه نمیشود .حتی وقتی به قزوین آمد
و آنها را با خود به خانه آورد ،ما متوجه نش��دیم .ما
با هم تمام عكسهای امام را در میان مردم پخش
کردیم و پرس��یدیم ك��ه اینها را از کج��ا آوردی؟
برادرم گفت از زابل .بعد اس��لحه را برداش��ت و به
یکی از روستاهای همجوار رفتیم .خداوند آیتاهلل
سیدحسن موسوی شالی را رحمت کند ،با ایشان
تمام روستاهای منطقه را برای تظاهرات میرفتیم.
افتخار داشتم در هشت سال دفاع مقدس در جبهه
حضور یافتم .خاطرات زیادی از آن روزها دارم .در
والفجر مقدماتی بعد از عملیات به من و یكی دوتا
از بچهها گفتند بروید و پیکر شهدا را جمع کنید
و رزمن��دگان را برگردانید .بران��كارد و نارنجك را
برداشتیم و رفتیم که اگر در سنگری نیروی بعثی
بود ،نارنجک بیندازیم .رمز ما برای تشخیص و نجات
رزمندگان در سنگر گفتن کلمه «یا زهرا» بود .شب
بود و چیزی دیده نمیشد« .یا زهرا» میگفتیم و
اگر کس��ی جواب میداد و زنده بود ب��ا برانکارد به
عقب میآوردیم .به ما گفته شده بود رزمندههای
مجروح را به عقب بیاوریم تا ه��ر چه زودتر تحت
درمان قرار گیرند .در یكی از س��نگرها شهیدی را
دیدم كه خیلی نورانی شده بود اما نتوانستیم او را
به عقب بیاوریم .هنوز هم بعد از گذشت سالها دلم
پیش آن شهید مانده است .خیلی ناراحت بودم كه
نتوانستم آن شهید را بیاورم.
گویا رسالت برادر شهیدتان را پسرتان
رس�ول بر عهده گرف�ت و ادامهدهنده
راه عموی شهیدش ش�د .رسول متولد
چه سالی بود؟
رسول چند روز مانده به عید ،یعنی  26اسفند 67
در قزوین متولد ش��د .دوران ابتدایی و راهنمایی
را در شهرک مدرس به اتمام رساند و برای ادامه
تحصیل به بویینزهرا رفت .در هنرستان بقیهاهلل
بویینزهرا رشته الکترونیک خواند .رسول مدرک
کاردانیاش را در رشته برق در شهر آستانه اشرفیه
گرفت و كارشناسیاش را در همین رشته در قم در
جوار حرم حضرت فاطمه معصومه(س) دریافت
کرد .من كشاورز بودم و با همین دستانم كار كردم
و رزق حالل به فرزندانم دادم ولی از میان بچهها،
رسول خیلی خاص و نمونه بود .خیلی زرنگ بود.
الزم نبود او را به انجام كارهایی كه باید انجام بدهد،
توصیه كنم ،خودش وظیفهاش را میدانس��ت.
درسش را میخواند ،به مسجد میرفت ،نماز اول
وقت میخواند .ذوق به مسجد رفتن و حضور در
مراسم اهل بیت(ع) را داشت .رس��ول  40نفر از
رفقایش را جمع كرده و حلقه صالحین تشكیل
داده بود .اهل ورزش بود و به باش��گاه میرفت و

وقتی به خانه آمدم دیدم بچهها گریه
میکنند .پرسیدم چرا گریه میکنید؟
گفتند خب�ر دادند که رس�ول زخمی
شده اس�ت! گفتم خیر رسول شهید
ش�ده ،من خودم میدانم .ش�هادت
رس�ول گری�ه ن�دارد .رس�ول زنده
اس�ت و من برای ش�خص زنده گریه
نمیکنم .در قرآن آمده ش�هدا زنده
هس�تند و نزد خدا روزی میخورند،
پ�س ش�هادت رس�ول گریه ن�دارد

صغری خیلفرهنگ
محمدعلی پورمراد متولد سال  1332پدر شهید مدافع حرم رس�ول پورمراد و اهل قزوین اس�ت .میان گفتوگویمان متوجه شدم او
قبل از اینکه پدر شهید شود ،برادر شهید است .شهید ولی پورمراد در عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید .دیدار دوستانه بسیج
دانشآموزی شهرستان بویینزهرا منطقه شال قزوین با خانواده شهید پورمراد باعث شد تا در فضای مجازی گفتوگویی ترتیب داده
و با این پدر ش�هید همکالم شویم .وی روس�تازادهای اس�ت که همچنان پا در رکاب انقالب دارد و با تجربه حضور هشت ساله در جنگ
تحمیلی ،اسلحهاش را به دست پسرش سپرد تا او را راهی جبهه س�وریه کند .با محمدعلی پورمراد پدر شهید به گفتوگو نشستیم تا
از زندگی و شهادت رس�ول پورمراد که در  20مهر  94تنها چند ماه بعد از ازدواجش در قنیطره سوریه به شهادت رسید برایمان بگوید.
تكواندو كار میكرد .وقتی علت این كارهایش را
میپرسیدم ،میگفت بابا همه اینها در جنگ الزم
میشود .اگر زمانی جنگ شد و با دشمن تن به تن
شدم ،باید بتوانم از خودم دفاع كنم .رسول باهوش
بود و خیلی میدانست.
شنیدهایم مادر شهید مرحوم شدهاند.
رابطه شهید با مادرشان چگونه بود؟
رسول و مادرش رابطه عاطفی و صمیمی داشتند.
مادرش ش��ش ماه بیماری سختی را تحمل کرد
و در تمام این مدت رس��ول همیشه باالی سرش
مینشس��ت و ناراحت مادرش بود .بع��د از فوت
مادرش با پای پیاده ،س��ینهزنان و گریهکنان سر
مزار مادرش میرفت.
ش�ما و مادر ش�هید مخالفتی با ورود
رسول به سپاه نداشتید؟
آقارس��ول تقریباً دو س��ال قبل از ش��هادتش در
سال  1392وارد سپاه ش��د .اول رضایت مادرش
را گرفت .مادرش گفت من اتفاقاً دلم میخواهد
مادر شهید باشم .رس��ول تا این جمله را از زبان

اعزام به س�وریه ب�رای بچههای س�پاه
ً
کاملا داوطلبانه بود .هم�ان موقع یکی
از همکاران رس�ول نامنویسی کرده بود
که به سوریه برو د اما رسول با گریه و تمنا
نوبت اعزام دوستش را گرفته بود ،چند
بار که به خانه آمد نمیتوانست موضوع
را با م�ا در میان بگ�ذارد .ب�رای همین
بدون خداحافظی اعزام شد .تنها کسی
که موضوع را میدانس�ت ب�رادرش بود

مادرش ش��نید ،صورت مادرش را بوسید .از من
هم در مورد ورودش به س��پاه نظر خواست .من
هم گفتم چرا راضی نباشم؟! من هم راضی هستم.
رسول میگفت یک مس��ئله دیگر هم است .پدر
همسرم طلبه است و میگوید بیا حوزه علمیه ،من
هم به ایشان گفتم طلبگی را دوست دارم ولی سپاه
را بیشتر دوس��ت دارم چراكه در سپاه به شهادت
نزدیكترم .برای همین ب��رای ثبت نام به قزوین
رفت .همین كه دید كار ثبت نامش طول میكشد،
به تهران رفت و مراحل ثبت نام را از تهران پیگیری
كرد تا زودتر به نتیجه برسد .الحمدهلل به خوبی هم
ثبت نام كرد و وارد سپاه شد.
چطور مدافع حرم شد؟
اعزام به سوریه برای بچههای سپاه کام ً
ال داوطلبانه
بود .همان موقع یکی از همکاران رسول نامنویسی
کرده بود که به سوریه برو د اما رسول با گریه و تمنا
نوبت اعزام دوستش را گرفته بود ،چند بار که به
خانه آمد نمیتوانس��ت موضوع را ب��ا ما در میان
بگذارد .برای همین بدون خداحافظی اعزام شد.
تنها کسی که موضوع را میدانست برادرش بود.
من فقط دیدم این دو برادر همدیگر را در آغوش
گرفتند و میبوسند .با خودم گفتم بعد از مادرشان
حتماً دلتنگ شدهاند و احساسات برادرانه است.
رسول به برادرش گفته بود بعد از اعزام من موضوع
را به پدر بگو! رسول شب رفت و پسرم فردا صبح
به من گفت رسول به سوریه رفته ،وقتی متوجه
شدم گفتم کاش به من اطالع میدادی حداقل او
را میبوسیدم و در آغوش میگرفتم .تا فهمیدم
سریع به رسول تلفن زدم ،گفتم رسول کجایی؟
گفت پدرجان االن فرودگاه هس��تم .گفتم کجا
میروی؟ گفت میخواهم به سوریه بروم .گفتم
چرا به من نگفتی؟ رس��ول گفت ترسیدم راضی
نباشی .گفتم چرا راضی نباشم؟ رسول خوشحال

شد ،گفت قربانت بروم خیلی خوشحالم کردی.
خالصه رف��ت و  40روز دیگر خبر ش��هادتش را
برایم آوردند.
ش�نیدن خبر شهادت رس�ول برایتان
سخت نبود؟ چطور متوجه شدید؟
رفته بودم سر زمین کشاورزی ،وقتی به خانه آمدم
دیدم بچهها گریه میکنند .پرس��یدم چرا گریه
میکنید؟ گفتند خبر دادند که رسول زخمی شده
است! گفتم خیر رسول شهید ش��ده ،من خودم
میدانم .شهادت رس��ول گریه ندارد .رسول زنده
است و من برای ش��خص زنده گریه نمیکنم .در
قرآن آمده شهدا زنده هس��تند و نزد خدا روزی
میخورند ،پس شهادت رسول گریه ندارد .حاجآقا
معقول (امام جماعت مس��جد محل) و پدرم هم
حضور داشتند به من گفتند برو به حاجآقا معقول
دلداری بده! به حاجآقا گفتم چرا بیتابی میکنی؟
گفت یکی از بهتری��ن رفقایم را از دس��ت دادم.
پسرت رسول رفیق خوبی برایم بود ،ناراحتم .به او
گفتم مگر شما خودتان باالی منبر نمیگویید که
شهید زنده است و پیش خدا روزی میخورد؟ پس
گریه ندارد ،حاجآقا گفت احسنت به این روحیه.
وقتی هم که پیکر رسول را آوردند و به من نشان
دادند ،گریه نکردم .خدا را شکر میکنم که پسرم
به خاطر حضرت زینب(س) رفت و شهید شد .اهل
بیت(ع) دست او را خواهند گرفت .او هم انشاءاهلل
دست ما را بگیرد .این جای شکر دارد.
رسول چگونه پسری برای شما بود؟
پیشتر به تشکیل حلقه صالحین توسط رسول
اشاره کردم .رس��ول کارهای فرهنگی زیادی
انجام میداد .برگزاری یادواره شهدا و توجه به
خانواده شهدا .رسول مؤذن خوبی هم بود .در
محل کارش هوافضای سپاه بارها صوت اذان
او را پخش کردند .وقتی هم که به سوریه رفته

نگاهی به مجاهدتهای شهید کمال قشمی در سالروز شهادتش
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پس از پذیرش قطعنامه به شهادت رسید

بود ،در آنجا اذان میگفت .فرمانده از
صوت رسول خوش��ش آمده بود و به
رس��ول گفته بود صدایت دلنش��ین
اس��ت ،از این به بعد ش��ما اذان بگو.
رس��ول اطاعت کرده بود اما برای اینکه
دوس��تش که قبل از او اذان میگفته ناراحت
نش��ود با هم��کاری ه��م اذان میگفتند که
دوستش ناراحت نشود .رسول بچه معتقدی
بود .شجاع و حرفگوشکن بود .رابطه خوبی
با برادرانش داشت و به حالل و حرام هم بسیار
پایبند بود .رس��ول یک مأموریت به اصفهان
رفت و بع��د از چهار روز کار را انج��ام داد و به
خانه برگشت .وقتی از مأموریت برگشت گفتم
مقداری پول الزم دارم گفت ب��روم و برایتان
بیاورم .رفت و دس��ت خالی آم��د .گفتم چرا
نیاوردی؟ گفت یک مقدار پول به حسابم واریز
شده نمیدانم از کجاس��ت .فردا باید به محل
کارم بروم و س��ؤال کنم که پول از کجا آمده
اس��ت .پیش فرمانده میرود و معلوم میشود
پول مأموریت است و آقارسول قبول نمیکند
و فرماندهاش هم میگوید پول به حساب شما
واریز شده و برای شماس��ت .آقارسول بدون
اینکه به آن مبلغ دس��ت بزند پول را تحویل
روحانی محل میدهد تا در انجام امور خیریه
هزینه کن��د .آقارس��ول کتاب زی��اد مطالعه
میکرد؛ نوحه یا رس��اله یا نهجالبالغه .بعضی
وقته��ا همان ط��ور حین مطالع��ه خوابش
میگرفت و به خ��واب میرف��ت میدیدم نه
بالشی دارد نه چیزی ،االن یادم میآید خیلی
ناراحت میشوم.
اگر صحبت خاصی دارید ،بفرمایید.
خیلی وقت ب��ود آقارس��ول را در خ��واب ندیده
بودم .چند روز پی��ش از انتخابات خ��واب دیدم
که رسول در یک امامزاده نوحه میخواند و مردم
س��ینه میزنند .من هم نشس��ته بودم .با رسول
ت پدرجان! برای
حال و اح��وال کردیم .بعد گف�� 
ش��رکت در انتخابات به مردم توصی��ه کن! من
هم صحبت ک��ردم .الحمدهلل م��ردم بصیر ما در
انتخابات ش��رکت کردند .آنها ق��دردان خانواده
شهدا و خونهای ریخته شده هستند و هیچگاه
رهبر را تنها نمیگذارند .ای��ن روزها تنها دیدن
جای خالی آقارس��ول م��ن را ناراح��ت میکند.
ما با هم مینشس��تیم و صحب��ت میکردیم .باغ
میرفتیم .من برای ش��هادتش ناراحت نیستم.
ایمان دارم ش��هدا زندهاند .همی��ن خواب اخیرم
در مورد انتخابات نشان میدهد که شهدا چقدر
زنده و نگران عاقبت بهخیری ما هستند .انشاءاهلل
این انتخابات و نتیجه آن زمینهس��از ظهور امام
زمان(عج) ش��ود .همان طور که حضور مدافعان
حرم در جبه��ه مقاومت مقدمهای ب��رای ظهور
امام زمان(عج) بود.

آرمان شریف
شهید کمال قشمی در  13سالگی تصمیم به
اعزام به جبهه گرفت اما سن پایینش بزرگترین
مانع جهت رفتن به جبهه بود .قد و قامتش بلند
بود ولی عددهای داخل شناسنامهاش ،نشان
از سن و س��ال پایین کمال داش��تند .او برای
رفتن مصمم ب��ود و هیچ چیز نمیتوانس��ت
مانعش باشد .حتی وقتی پدرش ،او را از رفتن
منع میک��رد ،خطاب به پ��در میگفت هر جا
باشم و هر چه باشد سرنوشت و قسمتم همان
خواهد بود .به مادرش نیز گفته بود دوستانش
در جبهه شهید شدهاند و فقط او مانده است و
نمیتواند بماند و دست روی دست بگذارد .در
نهایت توانست رضایت پدر و مادر را جهت اعزام
به جبهه بگیرد .در پوس��ت خود نمیگنجید و
میخواست هر کاری که از دستش برمیآید را
برای همرزمانش انجام دهد .اولین بار به جبهه
سومار اعزام شد و پس از بازگشت به عضویت
س��پاه زنجان درآمد .نوجوانی با غیرت و همت
بود که با تمام وجود خودش را وقف جبهه کرده
بود و هر کاری که از دستش برمیآمد را برای
پیشبردوضعیتجبهههاانجاممیداد.حضوردر
جبهه تأثیر عمیق و زیادی روی کمال گذاشته
بود .وقتی ب��رای اولین بار ب��ه مرخصی آمد و
هنگام خواب وقتی مادرش برایش رختخواب
پهن کرد ،قبول نکرد که در رختخواب بخوابد
و گفت االن همرزمان��ش در جبهه روی زمین
خوابیدهاند .شهادت هر دوست ضربهای سنگین
برای ای��ن رزمنده زنجانی بود .ه��رگاه یکی از
دوستانش شهید میشد ،به اتاقش میرفت و
مدتها برای رفقایش گریه میکرد.
شهید قشمى در سال  1362در  18سالگى با
خواهر شهید احمد جعفرى در كمال سادگى
و ب��ا  300هزار توم��ان مهری��ه ازدواج كرد .با
همسرش قرار گذاش��ته بود که باید به جبهه
برود و او هم قب��ول کرده ب��ود .در ماه مبارک
رمضان که فرزندش دو ماهه بود به جبهه رفت

و دیگر برنگشت .كمال خیلی زود پس از ازدواج
عازم جبهه شد و وقتى مادر خانمش خواست از
رفتن او ممانعت كند ،یادآور شد كه براى حفظ
خون فرزندان او به جبهه مىرود.
کمال حاال دیگر به نیرویی باتجربه تبدیل شده
است و فرماندهان اعتماد میکنند و مسئولیت
فرمانده��ی گروهان را به او میدهند .ش��هید
قش��می نیز بس��یار روی نیروهایش حساس
بود؛ نخست آنکه بس��یار مراقب سالمتیشان
بود و بعد بسیار روی آمادگی جسمانی و توان
بدنیش��ان تأکید میکرد .معتقد بود كه یك
نیروى رزمنده باید از لحاظ فیزیكى و معنوى
قبل از عملیات آنچنان آماده باشد كه بتواند با
هر نوع سختى در میدان جنگ مقابله كند.
در عملیاتهای مختلف باره��ا و بارها مجروح
ش��د و هر بار پس از بهبودی به س��وی جبهه
میش��تافت .در عملیات خیبر شهید قشمى
گروهان گ��ردان اب��وذر ب��ود .نیروها
مع��اون
ِ
شجاعت و جسارت او را در کانال مرگ فراموش
نمیکنند .هنگامی که با وجود اصابت گلوله به
بازویش وقتی ارتباطش با نیروهایش قطع شد،
ب��دون کوچکترین ت��رس و نگرانی ،محکم و
بااراده مقاومت را ادامه داد.
در عملی��ات کربالی 5نی��ز مس��ئولیت گردان
ولىعصر(عج) بر عهده كمال قشمى بود .در این
عملیات نیز خودش مجروح شد و تعداد زیادی از
نیروهایش به شهادت رسیدند .با این حال تا آخرین
لحظه نبرد را ادامه دادند و موفق به شکستن خط
دشمن شدند .در این عملیات سخت و سنگین از
كل نیروهای دو گردان و یك گروهان فقط  20نفر
به خط رس��یدند اما همین نیروها توانستند خط
را بش��کنند تا بزرگترین عملیات ایران در دفاع
مقدس با موفقیت انجام شود.
شهید قشمی پس از بهبودی دوباره به جبههها
برگش��ت و فرماندهى گردان امام حسین(ع)
را برعهده گرفت تا اینكه ایران قطعنامه 598
س��ازمان ملل را پذیرفت .در منطقه عملیاتی
ماووت مرتب به نیروهایش تأکید میکرد اگر
مین یا سالحى مىبینید خنثى كنید و سپس
برگردید .با وجود پذیرش قطعنامه ،اما رژیم بعث
عراق اقدام به شلیك توپ مىكرد كه در نتیجه
اصابت تركش ،كمال قشمی به همراه دو تن از
دوستانش مجروح شد .او كه از ناحیه جمجمه و
شكم به شدت مجروح شده بود ،هنگام انتقال
به بیمارستان در اثر خونریزى مغزى در تاریخ
 1367/4/3به شهادت رسید .پس از مجروحیت
آرام به دوست همرزمش گفت« :سمانهام تنها
ماند ».از شهید قشمی دخترى به نام سمانه به
یادگار مانده است .پیكر شهید قشمى در گلزار
شهداى زنجان مدفون است.

شهید قش�مى در س�ال  1362در 18
سالگى با خواهر شهید احمد جعفرى
در كمال س�ادگى و با  300هزار تومان
مهری�ه ازدواج ك�رد .ب�ا همس�رش
قرار گذاش�ته ب�ود که باید ب�ه جبهه
برود و او ه�م قبول کرده ب�ود .در ماه
مبارک رمضان ک�ه فرزندش دو ماهه
بود ب�ه جبهه رفت و دیگر برنگش�ت
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