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88498481ارتباط با ما

یادکرد

بابایرزمندهها
شهید بابامحمد رس��تمی را از آن جهت بابا رستمی صدا می زدند که س��ن و سالش از اغلب 
بچه های سپاه مشهد بیشتر بود. او که متولد سال 1325 در توابع قوچان بود، موقع انقالب 32 
سال داشت. به گفته یکی از همرزمانش، هیکل تنومند و چهره جدی و بنیه قوی حاج محمد 
باعث ش��ده بود بچه ها او را مثل پدری برای خودش��ان بدانند و » بابا « را از اول اسم کوچکش 

بردارند و به اول اسم فامیلش بگذارند. 
کشتیچوخه

 بابامحمد در نوجوانی به رشته ورزشی کشتی چوخه که در منطقه شان باب بود،عالقه مندی 
نش��ان داد و مدتی به این رشته ورزشی مش��غول بود. چون خوش بنیه بود، اغلب در مبارزات 
ورزشی پیروز  می شد. کمی بعد پدرش تصمیم گرفت به مشهد نقل مکان کند. رفتن به این شهر 
مذهبی و همجواری با امام هشتم)ع( باعث شد تا زندگی بابامحمد دستخوش تغییرات بسیاری 
شود. چنانکه وقتی او به سنین جوانی رسید و مبارزات انقالبی نیز اوج گرفته بود، شهید رستمی 

وارد جریان مبارزه شد و از آن به بعد تا پایان عمر زمینی اش، دست از مبارزه نکشید. 
فرماندهعملیات

به خاطر خصوصیات ذاتی که در شهید بابارس��تمی وجود داشت، وی پس از تشکیل سپاه در 
مشهد، اولین مسئول عملیات سپاه این خطه از کشورمان شد و به خاطر روحیه جهادی اش، 
خیلی زود به بس��یاری از میادین نبرد ورود کرد. چنانکه در غائله گنب��د فرماندهی نیروهای 
اعزامی از مشهد به گنبد را برعهده گرفت و به همراه افرادی چون شهید محمود کاوه و شهید 
بابانظر در فرونشاندن فتنه ضدانقالب و گروهک ها در این شهر نقش مهمی ایفا کرد. نگاهی به 
سوابق شهید بابا رستمی و نیرو هایی که تحت امر او فعالیت می کردند نشان می دهد که جایگاه 
این شهید بزرگوار در میان رزمندگان خراسانی تا چه میزان بود؛ افرادی چون سرداران شهید 

کاوه و بابانظر مقطعی جزو نیروهای او به شمار می رفتند. 
غائلهکردستان

یکی از اقدامات مهم شهید بابا رستمی ورود به غائله کردستان بود. در این مسیر وی نیرویی در 
حد و اندازه  یک گردان از خراسان با خود به کردستان برد و در شهر هایی مثل سنندج و سقز، 
مبارزه سختی با ضد انقالب انجام داد. این جمله از شهید بابا رستمی معروف است که در پاسخ 
به ضدانقالبی که از او و نیروهایش خواسته بودند تسلیم شود، با قاطعیت گفته بود: می جنگیم 

اما ذلت نمی پذیریم. 
شهادتدرسبزوار

یکی از دالیلی که باعث شد تا شهید بابا رستمی کمتر شناخته شده باشد، شهادت او در همان 
اولین ماه های شروع دفاع مقدس بود. وی که در اولین روز ها و ماه های جنگ با شهید چمران 
همراهی می کرد، هنگام مأموریت در یک سانحه تصادف در سن 34سالگی در جاده  سبزوار به 
شهادت رسید. مزار این یار باوفای امام در حرم حضرت علی بن موسی الرضا )ع( دفن شد تا او 

پس از عمری مجاهدت در جایی آرام گیرد که بیشترین تعلق خاطر را به آنجا داشت. 

خاطراتیازشهیدحاجمسعودغمیانازشهدایبومیکردستاندرگفتوگوباهمرزمانشهید

حاجعبداهللمیرزاییهمرزمشهید
سفربهلبنان

حاج مس��عود از قدیمی  ترین مبارزان انقالبی 
کردستان به ش��مار می رود. ایشان از دهه 40 
وارد جریان مبارزه ش��د. چون پدرش بازاری 
بود، توانست دوران مدرسه و همینطور طلبگی 
را پشت سر بگذارد و به اصطالح آدم باسواد و 
با معلوماتی بود. نقل اس��ت که حاج مس��عود 
زمان ش��اه چند بار به لبنان سفر کرد و آنجا با 
شهید چمران آشنا شد. وقتی مبارزات مردم 
ایران بین س��ال های 1356 ت��ا 1357 علنی 
شد، شهید غمیان در س��نندج نقش محوری 
داشت و در تظاهرات و راهپیمایی ها به صورت 
فعال مشارکت می کرد. بعد از پیروزی انقالب، 
ایشان از مؤسس��ان کمیته انقالب اسالمی در 
سنندج بود. کمی بعد هم با تشکیل سپاه، به 
عضویت این نهاد انقالب��ی درآمد و با عضویت 
او، خیلی از افراد جذب سپاه و دیگر نهادهای 

انقالبی شدند. 
زائرمزارشهدا

ش��هید غمیان آدم معنوی و ب��ا صفایی بود. 
س��ال ها قرار گرفتن در مس��یر مبارزه باعث 
ش��ده بود روحیه ای لطیف و معنوی داش��ته 
باشد. همسرشان نقل می کرد که حاج مسعود 
همیش��ه در روزهای دو ش��نبه و پنج  شنبه به 
زیارت مزار شهدا در بهشت محمدی می رفت. 
دو روز قبل از شهادت، همراه دوستش، حاج 
شکراهلل علی شاهی به گلزار شهدا رفته بودند. 
پس از قرائ��ت فاتحه، دوس��تش خطاب به او 
می گوید: ح��اج مس��عود، این مزار ه��ا و این 
قبرهای آم��اده را نگاه کن. خ��دا می داند کی 
و کدام قبر نصیب ما می ش��ود. حاج مس��عود 
به گوش��ه ای از گلزار شهدا اش��اره می کند و 
می گوید: دوس��ت عزیز! نمی دانم کجا نصیب 
ش��ما می ش��ود، اما آن قبر نصیب من خواهد 
شد. لذا جای من مشخص اس��ت. دو روز بعد 
که حاجی به شهادت رس��ید، دقیقاً در همان 
نقطه ای ک��ه مد نظرش بود به خاک س��پرده 

شد. 
واکنشسریع

در سال های دفاع مقدس که شهید غمیان در 
خطه کردستان بسیار فعال بود، این سعادت 
را داش��تم که مدتی با ایش��ان همراه باش��م. 
خاطره ای را هم که تعری��ف می کنم، مربوط 
به عملیاتی می شود که با ایشان بودم. در یک 
مقطع تازه از عملیات منطقه دهگالن برگشته 
بودیم و هنوز َگرد راه را از صورت نشسته بودیم 
که اطالع دادند گروه ه��ای کومله و دموکرات 
در روستای باباریز و کوله هارد، مستقر شده اند 
و قصد دارند امکاناتی را ک��ه از پیش در آنجا 
داشته اند )ازجمله 400 قبضه اسلحه( به نقطه 

دیگری انتقال دهند. 
با هماهنگی های ش��هید غمیان، به س��رعت 
مقدمات اعزام نیرو ها فراهم شد. من در رکاب 
حاج مس��عود غمیان و برادر بزرگ��وار رحیم 
احمدی )مامورحیم( به اتف��اق حدود80 نفر 
از رزمندگان بدون فوت وقت حرکت کردیم. 
وقتی به نزدیکی های منطقه عملیات رسیدیم، 
متوجه ش��دیم دش��من با تعداد زیادی نیرو 
وارد منطقه شده و در تمام نقاط حساس این 
روستا ها دیده بان گذاشته است. به دلیل تاریک 
شدن هوا آن شب موفق به پاکسازی روستا ها 
نش��دیم؛ اما با روحیه ای که بچه ها داش��تند 
توانستیم صبح روز بعد وارد روستا بشویم و با 
یک قدرت فوق العاده ای به دشمن حمله کنیم. 

ضد انقالب با اینکه عده اش از ما بیش��تر بود و 
با منطقه هم آشنایی بیشتری داشت، به دلیل 
نداش��تن ایمان و روحیه، بعد از چند س��اعت 
عقب نش��ینی کرد و باقیمانده نیروهایش را به 
طرف خلیچیان انتق��ال داد. آن روز ما موفق 
شدیم تمام امکانات آنها را به غنیمت بگیریم 
و برای همیش��ه آن روس��تا ها را از لوث وجود 
ضدانقالب پاک کنیم. بع��د از عملیات، تعداد 
زیادی از نیروه��ای ضد انقالب در روس��تای 
سراب قامیش خود را تسلیم رزمنده ها کردند. 
این پیروزی مدیون تیزهوشی و سرعت عمل 
ش��هید مس��عود غمیان بود که هیچ وقت در 
رویارویی با ضد انقالب ذره ای تردید نداش��ت 

و با قاطعیت وارد عمل  می شد. 
رحیماحمدیهمرزمشهید

گلهایباغغربت
من از سال های قبل از پیروزی انقالب با شهید 
غمیان آشنایی داشتم. ایشان یک آدم مخلص 
و با ایمانی بود که خودش و زندگی اش را وقف 
نظام اسالمی کرده بود. شهید غمیان از اولین 
نفراتی بود که به سازمان پیشمرگان مسلمان 
کرد پیوس��ت. از نظر من شهدای پیشمرگ، 
ُگل های ب��اغ غربت هس��تند. پیش��مرگان 
شهید ما هر کدام اس��طوره ای بودند که اگر 
قلم در وص��ف آنها به ج��والن درآید، عرصه 
را بر صفحات کاغذ تنگ خواه��د کرد. اینها 
در فصلی روییدند و ش��کفتند و پَرپَر ش��دند 
که آن را جز فصل غرب��ت و تنهایی نمی توان 
نام نهاد؛ چراکه پیش��مرگان باید در محیطی 
می جنگیدند که عالوه بر تیر و آتش دشمن، 
از گزند تهمت ها و س��رزنش های افراد ناآگاه 
نیز در امان نبودند. خود حاج مسعود مصداق 

ب��ارزی از چنین رزمندگان مظل��وم و غریب 
است. اینها با اینکه در زادگاه آبا و اجدادی شان 
با دشمنان می جنگیدند، ولی به خاطر جو و 
محیط آلوده کردس��تانات، احس��اس غربت 

می کردند و این مسئله بر مظلومیت هایشان 
اضافه می کرد. ش��هید حاج مس��عود غمیان 
از جمله ش��هدایی اس��ت که کارهای بزرگی 
را انجام داد، اما از او ک��م گفته اند و همچنان 

گمنام و ناشناخته باقی مانده است. 
نجاتپادگانسنندج

یک��ی از خدمات ش��ایانی که ش��هید غمیان 
در کردس��تان آش��وب زده اوایل انقالب انجام 
داد، نجات پادگان س��نندج بود. در زمانی که 
لشکر 28 پیاده ُکردس��تان در حلقه محاصره 
گروهک ها شمارش معکوس را آغاز کرده بود، 
حاج مسعود غمیان به عنوان فرمانده جمعی 
از پیش��مرگان از جان گذش��ته، داوطلبانه از 
کرمانشاه با هلیکوپتر عازم شهرستان سنندج 
شد و به صفوف برادران ارتشی پیوست و با تمام 
توان در کنار رزمندگان ارتش ایس��تاد و داغ 
سقوط پادگان را بر دل دشمن گذاشت. ایشان 
شم نظامی باالیی داشت و قدرت مدیریت در 
شرایط جنگی و س��خت در ذاتش بود. همین 
اس��تعداد ذاتی باعث ش��د تا حاج مس��عود از 
همان جری��ان نجات پادگان س��نندج، ضرب 
شس��تی به ضد انقالب وارد کند که تا انتهای 
عمر زمینی اش بار ها و بار ها تکرار شد. ایشان 
از قبل شروع رسمی جنگ تحمیلی تا دو سال 
بعد از پایان دف��اع مقدس، چیزی بیش از یک 
دهه در میدان مبارزه بود و اگر بخواهیم تعداد 
عملیات هایی را که او در آنها شرکت کرده بود 

بشماریم، شاید به دهها مورد برسد. 
اسارتخانوادهها

م��ن دوس��ت دارم در بیان خاطرات ش��هید 
مسعود غمیان، گذری هم به مظلومیت های 
پیشمرگان مسلمان کرد بزنم. رنج پیشمرگان 

در س��ال های آش��وب کردس��تان یک رنج 
طاقت فرس��ا بود. بیان داس��تان زندگی حاج 
مسعود و دیگر شهدای پیش��مرگ، داستان 
مردانی اس��ت ک��ه هج��رت را ب��ر زندگی با 
نامردمان ترجی��ح دادند و بر عه��د و پیمان 
خودش��ان برای دفاع از دین پای��دار ماندند. 
گفت��ن از ش��هید غمی��ان و دیگر ش��هدای 
پیشمرگ، امر ساده ای نیس��ت که بتوان آن 
را در قالب الفاظ و واژگان��ی به زنجیر کتابت 
کش��ید. این رنج و حرمان از مقول��ه )یُْدِرُک 
َوالَیُوَصُف( اس��ت. وقتی رزمندگان سازمان 
پیشمرگان مس��لمان در کرمانش��اه فعالیت 
می کردند، اکثراً خانواده های شان در شهرهای 
مختلف استان ُکردس��تان بودند. به خصوص 
تعداد زیادی از آنها اهل شهرس��تان سنندج 
بودند و خانواده های شان به شّدت مورد آزار 
و اذیت گروهک ها قرار می گرفتند. اینجاست 
که من می گوی��م این خانواده ه��ا در واقع به 
اسارت گرفته شده بودند. خانواده هایی مانند؛ 
خانواده شهید عبداهلل جماران، محّمدصدیق 
جماران، حاج مس��عود غمیان و خانواده من 
شاید بیشتر از دیگران مورد آزار و اذیت بودند. 
آنها را گروهک های مختلف ب��ه نوبت زندان 
می کردند و تحت فشار می گذاشتند تا از این 
طریق ما را وادار کنند تسلیم شویم. اما میثاقی 
را که ما با امام و رهبری معظم انقالب بس��ته 
بودیم، غیر قابل گسستن بود. حتی اگر تمام 
اعضای خانواده ما از بین می رفتند. پیشمرگان 
واقعی، خانواده های صبور و شکیبایی بودند 
که یک رنج مضاعف را تحمل می کردند، درد 
دوری همس��ر و پدر و مقابله و مبارزه با زور و 
خشونت گروهک ها، از رنج هایی بود که آنها 

مدت مدیدی آن را تحمل کردند. 
جانبازیوشهادت

شهید حاج مسعود غمیان در روز 28 مرداد ماه 
1369 توس��ط ضد انقالب ترور شد. اما شاید 
کمتر کسی بداند که ایشان پیش از شهادت، 
چند بار دیگر توس��ط گروهک ها ترور شده و 
زخم های بسیاری برداش��ته بود. تا جایی که 
در یکی از این ترورها، آنچنان زخمی برداشت 
که به 60 درصد جانبازی نائل آمد. پس از این 
اتفاق، ضد انقالب فکر می کردند حاج مسعود 
کوت��اه می آید و کمت��ر علیه آنها ایس��تادگی 
می کند، اما ش��هید غمی��ان همچنان در خط 
مقدم مبارزه باقی ماند و همین موضوع باعث 
ش��د دیگر او را در 28 مردادماه 1369 بعد از 
اقامه نماز مغرب و عش��ا ترور کنن��د و این بار 
حاج مسعود شهد شیرین ش��هادت را نوشید 
و آسمانی شد. ثمره یک دهه مبارزه مسعود با 

ضد انقالب جانبازی و شهادت بود. 

میجنگیماماذلتنمیپذیریم

ایش�انش�منظامیباالییداشتو
قدرتمدیریتدرشرایطجنگیو
سختدرذاتشبود.همیناستعداد
ذاتیباعثش�دتاحاجمس�عوداز
همانجریاننجاتپادگانسنندج،
ضربشستیبهضدانقالبواردکند
کهتاانتهایعم�رزمینیاشبارهاو
بارهاتکرارشد.ایشانازقبلشروع
رس�میجنگتحمیلیتادوس�ال
بعدازپای�اندفاعمق�دس،چیزی
بیشازیکدههدرمیدانمبارزهبود

ایش�انیکآدممخلصوباایمانی
ب�ودک�هخ�ودشوزندگ�یاشرا
وق�فنظ�اماس�المیک�ردهب�ود.
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کداماس�طورهایبودندکهاگرقلم
دروصفآنهابهجوالندرآید،عرصه
رابرصفحاتکاغذتنگخواهدکرد

جانبازی و شهادت ثمره یک دهه مبارزه مسعود با ضد انقالب بود
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ش�هیدمس�عودغمی�انس�ال1318درس�نندجب�هدنی�اآم�د.اوک�هدرخان�وادهایب�ازاریومذهب�یرش�دیافت�هب�ود،به
دلی�لحضورپ�درشدرب�ازاروروابط�یک�هازدیربازبی�ناینقش�روروحانی�ونوجودداش�ت،خیلیزودباش�رایطسیاس�ی
کش�ورآش�نایییافت.ازاینروازهمانس�الهایده�ه40،بانهضتاس�المیحضرتامامآش�نایییاف�توواردجری�انمبارزه
ش�د.اینمجاهدبومیکردس�تانک�هپسازانق�الببهعضویتس�ازمانپیش�مرگانمس�لمانک�رددرآم�دهب�ود،عاقبتدر
28مردادم�اه1369توس�طض�دانقالبت�رورش�دوبهش�هادترس�ید.درحالیک�هبهتازگیس�الگردش�هادتویراپش�ت
سرگذاش�تهایم،درگفتوگ�وب�ادوت�نازهمرزمان�ش،خاطرات�یازش�هیدمس�عودغمی�انراتقدی�محضورت�انمیکنی�م.

علیرضامحمدی
دردوراندفاعمقدس،بودندسردارانوفرماندهانتوانمندیکههرکدامبنابهدالیلی
کمترشناختهشدهاند.شهیدبابامحمدرستمیرهوردیکیازاینسردارانشهیداست.
ویکهسال1325درروستایرهوردازتوابعقوچانبهدنیاآمدهبود،نقشیمحوری
درتشکیلسپاهمشهدوخراسانداشتوازهمانابتدایغائلههایجداییطلبانهدر
گوشهوکنارکشورمان،بهمیدانجهادگامگذاشت.شهیدرستمیکهبینرزمندگان
بهبابارستمیشهرتداشت،چهارماهپسازشروعدفاعمقدسدرهفدهمدی1359،
باسمتفرماندهعملیاتسپاهخراس�اندرسبزواردچارس�انحهرانندگیشدوبه
شهادترسید.درحالیکهسالگردشهادتسردارحاجمحمودکاوهرابهتازگیپشت
سرگذاشتهایم،یادکردیازهمرزمدیریناوشهیدبابامحمدرستمیراپیشرودارید.

یادکردیازشهیدبابامحمدرستمیازسردارانگمنام
دفاعمقدسوهمرزمشهیدکاوه
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ازراستبهچپ
   1- دارویي براي درمان عفونت ها- قوم مغول  2-   غذاي ش��ب- انعکاس صدا- دوس��تي- ورزش اعیان   3-  
پوزه- بام دنیا- عبادت کردن- حرف انتخاب  4-  رگ گیاه- زیرک و هوشیار- مزور  5-  پول زیرمیزي- خار سر 
دیوار- ترسیده  6-  گاو آهن- پیشواي مذهبي- ریه  7-  مقدار مجاز دارو- پدر اختراع- ضمیر غایب- ربط دهنده
  8-  نوک مثلث- از پادشاهان اکد- یک چهارم  9- نوعی بیماری پوستی- مایه حیات- لکنت زبان- گشوده   
10-  عالمت مفعول- واحد وزني- لقب حاکم و فرمانروا در هند  11-  لباس زنان هندي- عدد قرن- سمت و طرف

  12-  ماندني نیست- خانه کرم ابریشم- نان از شب مانده   13 – رودي درچین- شریک- پول تایلند- گوشه نشین 
ش��طرنج   14-   عقاب س��یاه- قایق تفریحي- پوتین- هر دور طواف به دور خانه کعب��ه  15-  رهبر قوم- مورد 

استفاده قرار دادن
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جدولسودوکو
ارقام1تا9راطوریقراردهیدکه
درهرردیف،ستونومربعهای
کوچکسهدرسهفقطیکبار
بهکارروند.

جدولکلماتمتقاطع

ازباالبهپایین
   1- کیمیاي دیار غربت- سند-  شعر گفتن   2-  زخم آب کشیده- درخشان و روشن- سکسکه  3-  موضوع و 
مبحث- قلمه درخت- علم کشورداري- قدم یک پا  4-  گردآوري- پول خرد هند  5- واحد شمارش مغازه- اشاره 
به  نزدیک- مهاجم اسبق فوتبال ایران   6- یگانه- اداره وصول مالیات- خلق و عادت  7- تکرار حرفي- برکت و 
فزوني نعمت- شهري در سیستان- محصول خشکبار ایران  8- برج کج ایتالیا- سفارش مرده  9- حمله- بهترین 
جایگزین براي کساني که به مصرف شیر حساسیت دارند- سراي مهر- میوه خوب  10- آهک- از صادرات غیر نفتي 
کشورمان- وزیدن باد   11-  به پایان رساندن- بچه چهارپایان- ماده بیهوش کننده  12- ساعت قدیمي- پذیرش 
دعا  13- دویدن- گوشه اي در دستگاه شور- گوارا- از حروف روسي  14- الفت گرفته- گل خیري- ثمردهنده 

 15- دوستي- خوردني- سرپیچي کردن
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