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88498481ارتباط با ما

گفت وگو

  مبينا شانلو
بي�ش از 31 ماه ي�ا به عبارت�ي 930 روز، 
حضور خالصان�ه در جبهه ه�اي آتش و 
خون به روحش بزرگي و به عمرش زينت 
بخشيد.  شهيد حس�ن عزيزيان فقط به 
رضاي حضرت حق مي انديشيد. آرزويش 
اين بود كه تا آخر جنگ حتي اگر سال هاي 
متمادي طول بكشد درجبهه بماند و بعد از 
رضايت معبود با شهادت به ديدارش برود. 
همين هم ش�د. شهيد حس�ن عزيزيان 
در 5 م�رداد 1367در عملي�ات مرص�اد 
به آرزويش رس�يد و نامش جزو آخرين 
شهداي آخرين عمليات جنگ تحميلي 
ثبت ش�د. در ادامه ماحصل همكالمي ما 
را با برادرش حسين عزيزيان مي خوانيد.

   
  متفكر و عاشق مطالعه

 برادرم حسن در سومين روز از فروردين ۱۳۳۴ 
در روس��تاي محمدآباد دامغان ب��ه دنيا آمد. 
ما چهار ب��رادر و دو خواهر بوديم. حس��ن در 
خانواده اي مذهبي و اصيل پرورش پيدا كرد. 
او تحصيالتش را تا پنجم ابتدايي بيشتر ادامه 
نداد و معموالً اوقات فراغت خود را با كتاب هاي 
مذهبي، قرآن و روزنامه سپري مي كرد. سواد 
مدرس��ه اي نداش��ت اما بس��يار متفكر و اهل 
مطالعه بود. بعد از مدتي ب��راي كمك به امرار 

معاش خانواده به كارگري روي   آورد. 
برادرم حس��ن در۱۶ آبان ۱۳۵۳ به س��ربازي 
رفت و بعد از گذراندن ۲۴ماه خدمت در تاريخ 
۱۳۵۵ موفق به اتمام دوره خدمت سربازي اش 
شد. كمي بعد ازدواج كرد و صاحب دو دختر و 

يك پسر شد. 
  افتاده و متواضع

حس��ن يك بس��يجي فعال و آگاه به مسائل 
سياسي كشور بود كه در تاريخ ۲۳ مهر ۱۳۶۱ 
به عضويت رسمي سپاه درآمد تا در اين لباس 
مقدس بهتر به اسالم و نظام خدمت كند. حسن 

با شروع جنگ تحميلي به   دليل رشادت هايي 
كه از خود نشان داد، مسئوليت هاي مختلفي 
به عهده  گرفت كه سمت معاون گردان باالترين 
آنها بود. كاره��اي خود را بي س��روصدا انجام 
مي داد و تعريف و تمجيد ديگران در كارهاي 
او تأثيري نداش��ت. ه��ر چه مق��ام نظامي او 
باالتر مي رفت، معرف��ت، افتادگي و خضوع و 

فروتني اش بيشتر مي شد. 
  پنجم مرداد 67

عمليات هاي بيت  المق��دس، رمضان، خيبر، 
والفجر8، كربالي ي��ك، كربالي۴ و ۵، نصر8، 
مرص��اد و مناطق��ي مانند جاده خن��دق، پد 
بيت  اللهي، ميدان شهيد چراغچي، ميدان امام   
رضا)ع( و... ش��اهد دالوري ه��ا و تدابير خاص 
ايش��ان بود. برادرم چندين بار مجروح شد. در 
عمليات رمضان پايش تير خورد و در كربالي ۵ 
دچار گاز خردل شد. در عمليات هاي ديگر به 
سر و كتفش تركش اصابت كرد و سرانجام در 
تاريخ ۵مرداد ۱۳۶۷با اصابت تير به سينه اش 
در عمليات مرصاد به ش��هادت رسيد. طولي 
نكش��يد پيكرش به دامغان انتقال داده  شد و 
همراه با ۱8 ش��هيد ديگر اي��ن عمليات روي 
دس��تان مردم دامغان تش��ييع و در فردوس 

رضاي اين شهر به خاك سپرده شد. 
  وصيتنامه شهيد باكري

همرزمش حبيب خورزاني بعد از شهادت حسن 
تعريف مي كرد: »پيش از عمليات والفجر8  من 
و عزيزيان پيش هم نبوديم. من جاي ديگري 
بودم و او در گردان موس��ي ب��ن جعفر)ع(. به 
ديدنش رفتم؛ بعد از احوالپرسي و گپ و گفتي 
خودماني گفت حبيب! دلم مي خواهد تا جنگ 
هست باش��م و خدمت كنم! حتي اگر به قول 
امام)ره( ۲0سال هم طول بكشد ولي در نهايت 
شهيد شوم. دعا كن حبيب! دعا كن! آخر سه 
روز پيش وصيتنامه شهيد باكري را مي خواندم 
كه نوشته بود دعا كنيد تا جنگ هست شهيد 
شويم.« حبيب! در دعاهاي سحر و نماز شبت 
دعا كن كه ش��هيد ش��ويم. اين آرزوي او بود.  
گفتم خدا مي داند! ه��ر چه هم بخواهد همان 
مي شود. اما حس��ن مي گفت انس��ان ها قابل 
پيش بيني نيس��تند حبيب! اين رمل ها مثل 
رمل ه��اي خ��ورزان، عبدي��ا و محمدآبادند! 
دعا كن! اين خاك ما را بپذي��رد.« وقتي خبر 
شهادت حس��ن را در عمليات مرصاد شنيدم، 
حرف هايش در ذهنم تداعي شد: »ان  شاءاهلل تا 
زماني كه جنگ هست خود را در ميدان حاضر 
ببينيم و پايان جنگ و پايان زندگي ام يكي شود 
با ش��هادت در راه خدا!« و چه زيبا به آرزويش 

رسيد و دعايش مستجاب شد. 

گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد محمدرضا خالصي معاون طرح و عمليات تيپ 1۲ قائم در عمليات مرصاد

ش�هيد محمدرضا خالصي اهل كجا 
بودند و آيا زم�ان انقالب هم فعاليت 

داشتند؟
محمدرضا دهمين فرزند خانواده خالصي ها 
بود كه در سال ۱۳۳8در سمنان به دنيا آمد. 
محمدرضا بعد از گذران��دن دوره ابتدايي در 
مدرسه توكلي كه بعدها اسمش مدرسه محرم 
شد، همراه اولين گروه به مدرسه راهنمايي راه 
يافت. بعد از سه سال وارد دبيرستان كوروش 
كبير شد كه بعد از انقالب اسم آن دبيرستان 
به دكتر شريعتي تغيير يافت. دبيرستان دكتر 
شريعتي از دبيرستان هاي سطح باالي آن روز 
از نظر علمي بود. محمدرضا در رشته رياضي 
فيزي��ك به تحصي��ل ادامه داد ام��ا در طول 
تحصيل همواره يار و مددكار پدر در كارهاي 
كش��اورزي و خانه ب��ود. آخرين س��ال هاي 
تحصيل محمدرضا با قيام م��ردم عليه رژيم 
شاه همزمان شد. او س��ال ها پيش مبارزه با 
طاغوت و رژيم ستمش��اهي را ب��ا هماهنگي 
و همراهي جوانان محله ب��ه طور جدي آغاز 
كرده ب��ود. از اقدام��ات انقالب��ي محمدرضا 
تشكيل كتابخانه و كالس هاي فكري او بود. 
محمدرضا مسجد را مركزي براي درگيري با 
رژيم شاه و بعدها پايگاه مبارزه با گروهك هاي 

ملحد و ضدانقالب تبديل كرده بود. 
از حال و ه�واي خان�واده خالصي ها 
در زمان ش�روع جنگ بگوييد. چند 
نفر از اهل خانه راه�ي ميدان جنگ 

شدند؟
محمدرضا جزو اولين نفراتي بود كه با تشكيل 
سپاه به آن ملحق ش��د و الحمدهلل استعداد و 
لياقتش در م��دت كوتاه��ي از او فرماندهي 
شايسته س��اخت. زماني كه فرماندهي يك 
گ��روه را در تپه هاي تكاب به عهده داش��ت، 
جنگ شروع ش��د. براي همين بعد از شروع 
جنگ فرماندهي اولين گروه اعزامي از سپاه 

سمنان به عهده او گذاشته شد. 
بعد از فرار بني صدر س��پاه اقدام به تش��كيل 
يگان ه��اي مس��تقلي ك��رد و از آن زم��ان 
محمدرض��ا و همرزمانش در قال��ب گردان 
و تيپ عم��ل مي كردند. خان��واده خالصي ها 
از ش��ش برادر و ش��ش خواهر تشكيل شده 
بود كه س��ه تا از برادرها كه پاس��دار بودند، 
مرتب در جبهه و عمليات ها حضور داش��تند 
و بقيه برادرها ه��م به جبه��ه مي رفتند. در 
نهايت محمدحسن در س��ال ۶۲ به شهادت 
رس��يد و محمدرضا ه��م در عمليات مرصاد 

آسماني شد. 
محمدرضا در عمليات طريق القدس به شدت 
مجروح و مدت پنج ماه در بيمارستان و منزل 

بستري ش��د. در بيمارس��تان امداد سمنان 
بستري بود. جراحتش زياد بود. چند تركش 
به بدن��ش خورده ب��ود و يك ترك��ش هم به 
پاي��ش. وزنه به پاي��ش آويزان ك��رده بودند. 
گاهي از ش��دت درد به خ��ودش مي پيچيد، 
ولي وقتي كسي به مالقاتش مي آمد آرام بود 
و خودش را كنترل مي كرد. مي گفت دوستان 
ناراحت مي ش��وند و اگر دش��من هم بشنود 
خوش��حال مي ش��ود! پس خ��ودم را كنترل 
مي كنم! خان��واده براي اينكه س��رش را گرم 
كار و زندگي كنند به او پيش��نهاد كردند بعد 
از ترخيص از بيمارس��تان و بهبودي ازدواج 
كند اما او مي گف��ت خدا كن��د زودتر خوب 
ش��وم و بروم پيش بچه ها! روح من فقط آنجا 
آرام مي گي��رد! محمدرضا در تأس��يس تيپ 
حضرت قائم آل محمد )ع��ج( نقش مؤثري 
داشت. او يكي از فرماندهان خوشفكر جنگ 
بود. از جنگ ه��اي داخلي كردس��تان يعني 
كومله دموكرات تا آخر جنگ يعني عمليات 
مرصاد نق��ش فرماندهي را بر عهده داش��ت. 
زمان ش��هادت فرمانده طرح و عمليات تيپ 

۱۲قائم بود. 
چطور با هم آشنا شديد و چند فرزند 

از ايشان داريد؟
چن��د روز از ازدواج خواه��رم گذش��ته بود و 
مش��غول جمع و جور كردن منزل بوديم كه 
عمويم براي پدرم پيغ��ام آورد كه محمدرضا 
قصد خواس��تگاري از مريم را دارد. پدرم هم 
موافقت كرد. گويا يكي از بس��تگان من را به 
محمدرضا معرفي كرده بود اما هر بار هم كه 
از او پرسيدم چه كسي مرا به شما معرفي كرد، 

پاسخي نداد. هيچ وقت هم متوجه نشدم. 
بعد از عمليات الي بيت المقدس بود، شهريور 
۶۱ محمدرض��ا ب��ه خواس��تگاري ام آم��د و 

۱9شهريور مراسم عقد را برگزار و 9 آذر ۶۱ 
ازدواج كرديم و رفتيم سر خانه و زندگي مان. 
زندگي كه شش سال بيشتر طول نكشيد اما 
سراسر عش��ق بود و محبت. ماحصل زندگي 
م��ن و محمدرضا دخت��ري به ن��ام مرضيه و 
پسري به نام محمدحسن يعني هم نام عموي 

شهيدش شد. 
گويا برادركوچك ايشان پيش از او به 

شهادت  رسيده بود؟
محمدحس��ن برادر كوچك محمدرضا بود؛ 
آخرين فرزند خان��واده. خيلي با هم صميمي 
بودند. گاهي س��اعت ها روي تپه با هم حرف 
مي زدند. هر دو دوس��ت داش��تني بودند. اما 
حسن در عمليات والفجر ۳ در۱۷ مرداد ۶۲ 

به شهادت رسيد. 
يكي از همرزمان��ش مي گفت همان روزهاي 
ش��هادت محمدحس��ن براي دل��داري به او 
نزديك شدم. آن قدر با متانت از بيسيم نيروها 
را هدايت مي كرد كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده 
است. صحبت را عوض كردم و گفتم وضعيت 

چطور است؟
 محمدرضا گفت خوب! الحمدهلل! خط تثبيت 
شده.  گفتم روح شهدا شاد! خدا بيامرزدشان! 
گفت آنها آمرزيده اند! خدا ما را بيامرزد! رو به 
محمدرضا كردم و گفتم بهتر است چند روزي 
بروي مرخصي! با تعجب گفت مرخصي! آخر 
االن وقت مرخصي است؟ گفتم نه، ولي به هر 

حال حسن... 
محمدرض��ا با صالب��ت خاصي گف��ت او كار 

خودش را كرده، ما هم باي��د كار خودمان را 
كنيم. من االن بروم مرخصي جواب حسن را 
آن دنيا چه بدهم؟ سرم را پايين انداختم و در 

دلم به او غبطه خوردم. 
از ح�ال و هوای ش�هيد محم�د رضا 
در آخري�ن روزهای جن�گ برايمان 

بگوييد.
ما زمان عمليات مرص��اد در باختران زندگی 
می كرديم اما وقتي عمليات جدي تر ش��د و 
احتمال لو رفتن خانواده ها بود، از طرف تيپ 
۱۲ قائم س��ه خانواده اي را ك��ه در باختران 
زندگي مي كرديم به سمنان آوردند تا آسيب 
و خطري متوجه خانواده پاسدارها نشود. آن 
زمان محمدرضا فرمانده طرح و عمليات تيپ 

۱۲ قائم بود. 
ايش��ان دو روز بعد از عملي��ات مرصاد يعني 

۷مرداد به شهادت رسيدند. 
شهادتشان چطور رقم خورد؟

۲۷ تير ۶۷ روز پذيرش قطعنامه بود. منافقين 
نيمه شب دوش��نبه مورخ ۳ مرداد ۱۳۶۷ از 
غرب كشور به اسالم آباد حمله كردند. يعني 
فقط يك هفت��ه از قبول قطعنامه نگذش��ته 
بود كه غرب كش��ور م��ورد حمل��ه منافقين 

قرار گرفت. 
تيپ قائ��م در نزديكي گردنه حس��ن آباد در 
اردوگاه بين راهي به نام »صادقين« مس��تقر 
بودند تا صبح روز بعد به سمت جنوب كشور 
اعزام شوند كه با حمله منافقين تيپ قائم به 
عنوان تنها گروه منس��جمي ك��ه در منطقه 

حضور داشت توانست با احداث خاكريز روي 
جاده اصلي كرمانشاه – اسالم آباد منافقين را 
زمينگير كند و تا رسيدن يگان ها و نيروهاي 
مردمي دفاع جانانه اي را از خ��ود به نمايش 

بگذارد و در اين راه ۶۷ شهيد را تقديم كرد. 
در خاطرات شهيد صياد شيرازي آمده است: 
»م��ا آن روز ب��ا هلي كوپتر در منطق��ه پرواز 
كرديم، ديديم خاكريزي روي جاده زده شده 
و تعدادي هم با تفنگ پش��تش ايستاده اند و 
دفاع مي كنند. من فكر ك��ردم اين خاكريز را 
چه كسي زده است. تنها چيزي كه به ذهنم 
رس��يد گفتم اين خاكريز را فرشته ها زده اند. 
بعد ها سردار مهدوي نژاد كه جانشين فرمانده 
تيپ بود به ايشان گفت كه خاكريز را فرشته ها 
زدند، اما فرشتگاني كه از استان سمنان بودند. 
اين خاكريز به دست بچه هاي مهندسي تيپ 
۱۲ قائ��م زده ش��د. وقتي منافقي��ن خاكريز 
را ديدند به س��مت ارتفاعات اطراف حركت 
كردند ت��ا بتوانند راهي بازكنند يا به پش��ت 

خاكريز نفوذ كنند. 
دفاع تي��پ ۱۲ قائم چنان مهم ب��ود كه امام 
خامنه اي درسال 8۵ در ديدار با خانواده شهدا 
و ايثارگران استان سمنان فرمودند: »همين 
تيپ قائم در عمليات مرصاد مهم ترين نقش 
را ايفا كرد، ش��نيدم كه نقش تي��پ قائم در 
عملي��ات مرصاد آنچن��ان بود كه اگ��ر نبود، 
دشمن ممكن بود تا كرمانش��اه پيش بيايد، 
آنكه ايس��تاد تيپ قائم بود، اينه��ا در تاريخ 

مي ماند.« 
تيپ ۱۲ قائم تا مدت ها در منطقه غرب كشور 
مستقر بود تا مقابل هرگونه حمالت احتمالي 
مقاومت كند. محمدرضا هم در منطقه حضور 
داش��ت اما دو روز بعد يعن��ي جمعه مورخ ۷ 
مرداد ۶۷  همراه دوس��تانش با يك تويوتاي 
جنگي براي پاكس��ازي منطقه ع��ازم محل 
مي شوند كه در فاصله اسالم آباد و كرند غرب 
در كمين منافقين ق��رار مي گيرد و با اصابت 

تير به قلبش به شهادت مي رسد. 
ابتدا خبر زخمي ش��دن محمدرضا را به من 
گفتند و كم كم از حركات و رفتار و رفت و آمد 
فاميل به منزل پدرم متوجه ش��هادت ايشان 
شدم. پيكر پاكش همراه شهيد حاج محمود 
اخالقي، شهيد نوروز ايماني نسب و شهيد تقي 
مداح به سمنان منتقل و در جوار مرقد مطهر 

حضرت امامزاده يحيي)ع( دفن شد. 

مي گفت دعا كنيد پايان جنگ
 زمان شهادتم باشد 

تيپ قائم در نزديكي گردنه حسن آباد 
در اردوگاه بين راهي به نام »صادقين« 
مستقر بودند تا صبح روز بعد به سمت 
جنوب كش�ور اعزام شوند كه با حمله 
منافقي�ن تيپ قائ�م به عن�وان تنها 
گروه منس�جمي كه در منطقه حضور 
داشت توانست با احداث خاكريز روي 
جاده اصلي كرمانش�اه – اس�الم آباد 
منافقين را زمينگير كند و تا رسيدن 
يگان ه�ا و نيروه�اي مردم�ي دف�اع 
جانانه اي را از خود ب�ه نمايش بگذارد 
و در اي�ن راه 67 ش�هيد را تقديم كرد

فرمانده اي كه در آخرين روزهاي جنگ شهادت را نصيب خود كرد
  صغري خيل فرهنگ

يكي از فرماندهان خوش�فكر جنگ بود. از آشوب هاي كردس�تان يعني جنگ با كومله 
و دموك�رات گرفته تا آخرين روز هاي جن�گ يعني عمليات مرصاد نق�ش فرماندهي را 
برعهده داشت.   ش�هيد محمدرضا خالصي در تأس�يس تيپ حضرت قائم سمنان نقش 
مؤثري داش�ت و زمان ش�هادت فرمانده طرح و عمليات تيپ 1۲ قائم ب�ود. همان تيپي 
كه در عمليات مرصاد ب�ا دفاع جانانه و احداث خاكريز توانس�ت منافقي�ن را زمينگير 
كند. همان تيپي كه امام خامنه اي در س�ال 85 و در ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران 
اس�تان س�منان فرمودند: »همين تيپ قائم در عمليات مرصاد مهم تري�ن نقش را ايفا 
كرد، ش�نيدم كه نقش تيپ قائ�م در عمليات مرص�اد آنچنان بود كه اگر نبود، دش�من 
ممكن بود تا كرمانشاه پيش بيايد، آنكه ايس�تاد تيپ قائم بود، اينها در تاريخ مي ماند.« 
محمدرضا خالصي در 7م�راد 67 دو روز بعد از اتمام عمليات مرص�اد در حالي كه براي 
پاكس�ازي منطقه كرند غرب اعزام ش�ده بود در كمي�ن منافقين قرار گرف�ت و بعد از 
درگيري به شهادت رس�يد. شهيد محمدحس�ن خالصي ش�هيد ديگر خانواده بود كه 
در عمليات والفجر3 در17 مرداد 6۲ به ش�هادت رس�يده بود.  براي آش�نايي با س�يره 
زندگي و شهادت مس�ئول عمليات تيپ قائم با همس�رش مريم نژادلو همكالم شديم. 

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد حسن عزيزيان
 از شهداي عمليات مرصاد 

وقتي خب�ر ش�هادت حس�ن را در 
عمليات مرصاد شنيدم، حرف هايش 
در ذهنم تداعي ش�د: »ان  شاءاهلل تا 
زماني كه جنگ هس�ت خ�ود را در 
ميدان حاضر ببينيم و پايان جنگ و 
پايان زندگي ام يكي شود با شهادت 
در راه خدا!« و چه زيب�ا به آرزويش 
رس�يد و دعايش مس�تجاب ش�د
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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