
شهید شمسي پور در چه خانواده اي رشد 
پیدا كرد؟

پدرم متولد يك خرداد 1342 در همدان و از يك 
خانواده مذهبي و متدين بود. ايشان داراي يك برادر 
و سه خواهر هستند. رزق حالل يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي پدر بزرگم بود، ايش��ان سختي هاي 
زيادي كشيد و مشكالت زيادي را تحمل كرد كه 
توانست نان حالل بر سر سفره خانواده اش بياورد و 

برعاقبت بخيري بچه ها تأثير بگذارد. 
پدرتان از رزمندگان دوران دفاع مقدس 
بودند، همرزمانش چه نكاتي را از حضور 
ايش�ان به عنوان يك رزمنده برای شما 

تعريف كرده اند. 
از زبان همرزمانش ش��نيده ام پدرم مرد شجاع و 
جس��وري بود. مردي كه به تنهايي به دل دشمن 
مي زد و ب��دون هيچ ترس واهم��ه اي وارد ميدان 
جنگ مي ش��د. دوس��تانش مي گفتند:»ش��هيد 
شمسي پور با لباس مبدل محلي وارد خاك دشمن 
مي شد و بعد از كسب اطالعات مورد نياز به خاك 

خودمان بازمي گشت.«
بابا جدا از روحيه نظامي كه داشت، بسيار خندان 
و شوخ طبع بود. همه دوستان و همرزمانش او را با 
چهره خندان به ياد دارند. در زمان سختي خت و 
دشواري بسيار آرام بود و اگر كسي به ايشان بدي 
مي كرد، با خوبي جوابش را مي داد و كينه كسي را 
به دل نمي گرفت. هميشه حالل مشكالت ديگران 
بود و با جان و دل بدون هيچ منتي به ديگران كمك 
مي كرد. ايشان فردي اجتماعي بود و برايش فرقي 
نمي كرد از بچه 12- 1۰ س��اله تا پيرمرد۹۰ساله 
همه را به س��مت خودش جذب مي ك��رد و با هر 
قشري كه همدم مي ش��د هم زبانشان مي شد تا 

هم دلشان شود. 
زمان جنگ غیر از پدرتان كس ديگري از 

خانواده در جبهه  حضور پیدا كرده بود؟
با آغاز جن��گ عالوه بر پدر، عم��و و پدربزرگ هم 
مدتي در جبهه هاي جنگ تحميلي حضور داشتند. 
پدربزرگ در قس��مت تداركات فعاليت و آشپزي 
مي كرد و پدر نه تنها براي خانواده بلكه براي تمام 
شاگردانش پدري مي كرد و هميشه در سختي ها 
و مش��كالت حامي ش��اگردانش بود. پدر جدا از 
سوابق طوالني و درخشان در ميدان جنگ و عرصه 
مديريت ورزشي، ساده زيستي، خدمات بي توقع و 
سوءاستفاده نكردن از مسئوليت هاي متعددش به 
منظور منافع شخصي، ايشان را به الگويي مناسب 
از مسئولي كارآمد، مديري جهادي و پرتالش در 

جامعه اسالمي تبديل كرد. 
با آنكه پدر در چند نوبت مجروح شده بود، هيچ گاه 
براي گرفتن كارت جانبازي اقدام نكرد. ايشان به 
هيچ عنوان در خانه چهره يك فرد نظامي را نداشت 
و شايد كمتر كسي باور كند يك فرمانده نظامي در 
كارهاي خانه به همس��رش كمك می كند؛ ظرف 
بش��ويد، غذا بپزد و هيچ گاه عقايد خودش را به ما 
تحميل نمي كرد و اجازه نمی داد مسئوليت هايي 
كه داشت، جبهه رفتن و جانبازي اش به امتيازي 

براي ما تبديل شود. 
ش�هید چه زماني لباس رزم به تن كرد و 
راهي جبهه شد؟ از روند حضور ايشان در 

جبهه بگويید. 
پدرم بعد از دبيرستان در سال۶۰ براي گذراندن 
خدمت سربازي به لشكر 2۸سنندج اعزام و بعد از 
پايان دوره سربازي داوطلبانه وارد نيروي بسيج شد. 
سال ۶2 به مدت يك سال در پايگاه مقاومت بسيج 
مسجد اميرالمؤمنين)ع( فعاليت كرد و رفته رفته 
بعد از خدمت در بسيج مقاومت وارد سپاه ناحيه 
همدان شد و از سال ۶3 كه در سپاه ناحيه همدان 
مشغول انجام وظيفه بود، مكرراً به جبهه اعزام شد. 
و در مدت حضورش در جبهه ه��اي جنگ بارها 

مجروح و سه مرتبه با تهاجم شيميايي رژيم بعث 
عراق، شيميايي شد. 

پدرم بس��يار باهوش بودو همزمان ب��ا حضور در 
جبهه ها، تحصيالت عاليه خود را نيز ادامه داد. 

پدرتان چه مس�ئولیت هايي را در جبهه 
برعهده داشتند؟

در عمليات كربالي4 معاون دس��ته غواصي بود و 
پس از شهادت داريوش س��اكي، فرماندهي اين 
دسته را بر عهده گرفت و مدتي نيز فرمانده يكي 
از گروهان غواصي شده بود و سپس به اطالعات و 
عمليات نزد شهيد علي چيت سازيان رفت. رفاقت 
زيادي بين ايشان و شهيد چيت  سازيان برقرار شد. 
بابا سردار چيت سازيان را الگوي خودش مي دانست 
و بعد از آنكه مسئول دسته شناسايي شد، همراه با 
علي چيت س��ازيان و علي ميرزايي به گشت هاي 
شناسايي می  رفت كه در يكي از اين مأموريت ها 
شهيد چيت سازيان به شهادت می رسد و پدر هم 
مجروح مي شود. ايشان در عمليات هاي مختلف در 
جبهه حضور داشت تا اينكه جنگ به پايان رسيد. 
گويا سردار ش�هید علیرضا شمسي پور 
پس از پايان جنگ تحمیلي راوي كاروان 

راهیان نور شده بود؟
بله. پدر بعد از پايان جنگ آرام و قرار نداشت. دلش 
پيش همرزمان ش��هيدش بود. اي��ن را به خوبي 
می شد از نگاهش فهميد و حس و حال جاماندگي 
و دلتنگي را درك كرد. برگزاري مراس��م شهدا و 
راه اندازي كاروان هاي راهيان ن��ور، دوايي بر درد 
فراق از دوستان شهيدش ش��د و آرامش را بر دل 
بي قرارش هديه كرد. ايشان طي چند دهه به عنوان 
مدير كاروان راهيان نور س��االنه به صورت مرتب 
اكثر جوانان ورزشكار را با چند دستگاه اتوبوس به 
مناطق جنوب و غرب كشور مي برد و تأكيد زيادي 
داشت، جوانان ورزشكار و بس��يجيان همدان به 

مناطق جنوب و غرب كشور ببرد تا بچه ها با فضاي 
جبهه، جنگ و شهدا آشنا شوند. 

در آخرين سفر راهيان نور به همه دوستانش گفته 

بود كار واجب تري دارد كه باي��د انجامش بدهد. 
پدر بعد از آخرين اع��زام راهيان نور، خودش را به 
همراهانش در تفحص شهدا رساند تا جست وجوگر 

نور باشد و همانجا هم شهيد شد. 
جايي خواندم كه شهید شمسي پور براي 

دفاع از حرم هم راهي شده بود؟
بله. حقيقت اين است كه پدر با تولد داعش مجدداً 
لب��اس رزم بر تن ك��رد و اين ب��ار در قامت مدافع 
حرم در عراق و سوريه به جنگ تكفيري ها رفت. 
پدر مدتي فرمانده نيروهاي عراقي بود و ايشان با 
اصرار و خواهش از ش��هيد حاج حسين همداني 
اجازه ورود به س��وريه براي دفاع از حرم را گرفت. 
البته حاج حسين به سختي با اعزام پدر به جبهه 
مقاومت اسالمي موافقت كردند، چون مي دانستند 
مادرم چند سالي است، كس��الت دارند و پدر بايد 
در كنار مادرم باشند، اما در نهايت موافقت كرده 

و پدر راهي شد. 

نبود پدرتان در آن شرايط بیماري براي 
مادر دشوار نبود؟

مادر هميشه در روزهايي كه پدر مأموريت بود، هم 
نقش مادري اش را به نحو احسن انجام مي داد و هم 
جاي پدر را براي مان پر مي كرد و تا جايي كه امكان 
داشت نبودن هاي پدر را حس نمی كرديم. حتي 
شرايط بيماري مادر اين بهانه را به او نداد كه جلوي 
فعاليت هاي جهادي پدر را بگيرد و مقابلش بايستد. 
مادر با همه وجود در كنار پدرم ايستاد و خوب به ياد 
داريم زمان اعزام پدر، مادر در بيمارستان بستري 
بود. شايد به جرئت بتوانم بگويم، مقام و جايگاهي 
كه امروز پدر به آن دست يافته، حاصل همراهي 
و دسترنج همسري مهربان و دلسوز است. مادرم 
مدت كمي بعد از ش��هادت پدر ب��ه رحمت خدا 
رفت و حاال اين را مي دانم كه هر دو در كنار هم به 

آرامش رسيدند. 
چن�دي پی�ش از ط�رف وزارت ورزش و 
جوانان و بسیج ورزشكاران كشور سردار 
ش�هید علیرضا شمس�ي پور به عنوان 
شهید سال 1401معرفي شد. از فعالیت ها 
و مس�ئولیت هاي پ�در در عرصه ورزش 

بگويید.
بيشترين تصويري كه از پدر به ياد دارم در لباس 
ورزش ب��ود ت��ا لب��اس رزم. بابا عالوه ب��ر حضور 
گس��ترده در ميدان جنگ س��خت، سنگر جنگ 
نرم با دش��من را خالي نمي گذاش��ت و با فعاليت 
مس��تمر در عرصه ورزش به پرورش روح و جسم 
جوان��ان اين مرز و ب��وم مي پرداخت. ب��ه جوانان 
اهميت زيادي مي داد. ايشان سرپرست تيم ملي 
دوچرخه سواري فدراس��يون جمهوري اسالمي 
ايران، رئيس كميته مس��ابقات فدراسيون تريال 
و bmx فدراسيون دوچرخه س��واري جمهوري 
اسالمي ايران، رئيس س��ازمان بسيج ورزشكاران 
اس��تان همدان، رئيس تربيت بدني سپاه استان، 
رئيس هيئت دوچرخه سواري استان، رئيس هيئت 
تيراندازي استان، قائم مقام باشگاه پاس همدان، 
مديرعامل باشگاه فجر، دبير هيئت هاي فوتبال و 
فوتسال، مربي سرمربي سرپرست تيم هاي فوتبال 
و فوتسال، ناجي و مدرس شنا و غواصي بين المللي 
يك ستاره دو ستاره سه ستاره بود. شهيد در اين 
مسئوليت ها خدمات ش��اياني به ورزش همدان 
داشت؛ چنانكه از ايش��ان به عنوان معمار ورزش 

نوين همدان ياد مي كنند. 
پدرتان تفحص شهدا را از چه زماني آغاز 

كرد؟ 
پدرم از س��ال ۶۹ كه هنوز تفحص شهدا تشكيل 
نش��ده بود، به صورت داوطلبانه به مدت سه سال 
فعاليت ك��رد و پس از آن زير نظر تع��اون غرب با 

سردار باقرزاده همكاري مي كرد. 
عش��ق به ش��هدا در وجود بابا موج مي زد و براي 
يافتن پيكر ش��هدا اهتمام ويژه اي داش��ت. كاري 
كه سرانجام در مس��ير انجام آن به شهادت رسيد 
و به قافله ش��هدا پيوس��ت. اگر تمام دنيا را هم به 
ايش��ان مي دادند، لحظه اي گواراتر از اين برايش 
نبود كه پيكر پاك شهدا را در دس��تان پدر، مادر 
و خانواده شهدا مي گذاش��ت. تمام تالشش اين 
بود كه دل پدر و مادر شهدا را شاد كند تا پيكر 
فرزندانش��ان را كه بعد از مدت ه��ا مفقود االثر 
بودند به آغوش خانواده هايشان برگرداند. پدر 
در آخرين لحظات شهادتش در گفت و گويي كه 
با دوستانش داشت، بيان كرد كه اينجا شهيد 
باران است و11 شهيد تفحص شده و يكي ديگر 
مانده كه ان شاءاهلل آن يكي هم تفحص مي شود؛ 
دوازدهمين شهيد هم خود ايشان شد.  پدر در 
13 ارديبهشت ۹۵ در عمليات تفحص شهدا در 
منطقه كاني مانگا ) پنجوين عراق( بر اثر انفجار 

مين به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو

گفت و گوي »جوان« با خواهر سردار شهید جاويداالثر 
حسن غازي از شهداي ورزشكار 

فوتباليستي 
كه مسئول يگان توپخانه بود 

  مبینا شانلو
سردارش�هید حس�ن غازي بازيكن تیم 
فوتب�ال س�پاهان و همبازي بس�یاري از 
پیشكس�وت هاي فوتب�ال ب�ود ك�ه ب�ا 
چشم پوشي از شهرت و همچنین انصراف 
از ادام�ه تحصیل در رش�ته پزش�كي در 
كسوت يك بس�یجي به جبهه اعزام شد 
و سرانجام در طالئیه به ش�هادت رسید. 
نسرين غازي در گفت و گو با ما رواياتي از 

او را بازگو مي كند. 
   

  متولد اصفهان 
برادرم حسن غازي در سال 133۸ در خانواده اي 
مذهبي و سنتي در شهر ش��هيد پرور اصفهان 
متولد شد. خانواده ما متشكل از سه فرزند پسر 
و سه دختر بود كه حس��ن فرزند دوم خانواده 
بود. ايش��ان تحصيالت ابتدايي را ت��ا ديپلم با 
موفقيت سپري كرد و قبل از انقالب مطالعاتي 
درباره رژيم سابق داش��ت كه منجر به آگاهي 
رساندن به ديگران شد و خود به خود در جريان 
خيزش هاي انقالبي قرار گرفت. قبل از انقالب 
حتي وقتي تيم شان در جام وليعهد مقام كسب 
كرده بود، حاضر نشد در مراسم شركت كند و 

جام را به دست بگيرد. 
حسن  فردي بسيار اخالق مدار و در عين حال 
مهربان و خوشرو بود و همين ويژگي ها سبب 

مي شد كه افراد زيادي را جذب كند. 
  محله ملك

از دوران مدرسه با دوستانش تيم فوتبال »محله 
ملك« را تش��كيل داده بودند و ب��ا بازي خوبي 
كه داش��ت به مرور عضو تيم نوجوانان سپاهان 
شد. اخالق و بازي خوبش س��بب شد تا بعدها 
كاپيتان تيم نوجوانان ش��ود. در عرصه ورزش 
عامل به اخالقيات بود و همين كافي بود كه همه 
جذب او شوند. درخشيدن او در عرصه فوتبال در 
همان س��ن كم و اخالق مدار بودنش باعث شد 
كه به عنوان شهيد ورزش��كار معرفي شود. او از 
ورزش براي جذب افراد ديگر استفاده مي كرد 

و بسيارهم در اين زمينه موفق بود. 

  پزشك رزمنده
حسن پس از پايان دوره دبيرس��تان در رشته 
پزشكي دانش��گاه اصفهان پذيرفته و مشغول 
به تحصيل شد، اما با پيروزي انقالب اسالمي و 
شروع تحركات ضدانقالب در غرب كشور پس 
از طي يك دوره امداد پزش��كي در بيمارستان 
دكتر شريعتي اصفهان بي درنگ براي ستيز با 
گروه هاي منحرف ضدانقالب عازم غرب كشور 

شد و مصاف در جبهه كردستان را تجربه كرد. 
  فوتبال در غرب

ش��هيد غازی تصميم خود را ب��راي حضور در 
منطقه گرفته بود و خانواده به خاطر ش��رايط 
حاكم بر منطقه كردستان راضی به تصميمش 
نبودند، ول��ي حضورش دس��تاوردهاي خوبي 
به همراه داش��ت.  او در غرب كشور با تشكيل 
تيم هاي فوتبال، صميميت��ي ايجاد كرده بود و 
بسياري از افرادي كه هيچ گونه صبغه مذهبي 
نداش��تند، جذب خوي و  خصلت برادرم شده 
و بعضي از خصلت ه��اي ناپسندش��ان را كنار 
گذاشتند و از همين طريق افراد غيرمذهبي را 

هم جذب كرده بود. 
  فوتبال در جبهه

شهيد در ابتدا مسئوليت يكي از آتش بارهاي 
توپخانه را بر عهده گرفت و از ابتداي جنگ با 
مسئوليت هاي مختلف وارد عرصه هاي نبرد 
شد. در بس��ياري از عمليات ها غرب و جنوب 
شركت داش��ت. براي همين فرماندهي كل 
سپاه مس��ئوليت ايجاد اولين گروه توپخانه 
سپاه را به ايش��ان واگذار كرد و بعد از مدتي 
يگان هاي مستقل توپخانه در سپاه با همفكري 
شهيد حسن طهراني مقدم و ايشان و تعدادي 
ديگر از رزمندگان به وجود آمد.  شايد باورش 
سخت باش��د رزمنده اي كه در فكر تشكيل 
توپخانه اس��ت، از بازي فوتبال در جبهه هم 
غافل نباش��د. او با همان خوشرويي و حسن 
خلقي كه داشت تيم درس��ت  كرد و فوتبال 
بازی مي كردند. حسن واقعاً فوتبال را دوست 
داشت و در هر فرصتي كه فراهم  مي شد بازي 

فوتبال برقرار بود. 
  خیبر- طالئیه

برادرم سرانجام در 11 اسفند 13۶2در عمليات 
خيبر و در منطقه طالئيه به شهادت رسيد. پيكر 
او در طالئيه ماند و زير آب رفت و نش��اني از او 
برايمان نيامد.  يكي از همرزمانش كه در همان 
 عمليات حضور داشت، شاهد بود كه حسن مورد 
اصابت تير دش��من قرار گرفته و به علت آتش 
سنگين دشمن امكان به عقب بردن پيكرشان 
نبود. فقط چند نفري كه مجروح ش��ده بودند 
به عقب انتقال داده ش��دند و سپس دشمن آن 
منطقه را به آب بست و شيميايي زد و مدت ها 

هم زير آتش دشمن بود. 

بابا در شهيد باران كاني مانگا دوازدهمين شهيد شد
گفت و گوي »جوان« با فرزند سردار شهید علیرضا شمسي پور از نخبگان ورزش كشور 

بع�د از مدت�ي يگان هاي مس�تقل 
توپخانه در س�پاه با همفكري شهید 
حس�ن طهراني مق�دم و ب�رادرم 
شهید حس�ن غازي و تعدادي ديگر 
از رزمن�دگان ب�ه وجود آمد. ش�ايد 
باورش س�خت باش�د رزمنده اي كه 
در فكر تش�كیل توپخانه اس�ت، از 
بازي فوتبال در جبهه هم غافل نبود 
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  صغري خیل فرهنگ 
چندي پیش ش�هید علیرضا شمس�ي پور از طرف وزارت ورزش و جوانان و بس�یج ورزش�كاران كش�ور به عنوان ش�هید شاخص سال 
1401معرفي شد. سردار شمسي پور عالوه بر حضور گس�ترده در میدان جنگ سخت، سنگر جنگ نرم با دشمن را نیز خالي نمي گذاشت 
و با فعالیت مس�تمر در عرصه ورزش به پرورش روح و جس�م جوانان اين مرز و بوم به ويژه جوانان همداني مي پرداخت. اين ش�هید در 
لباس مربي، داور، مدير چند باش�گاه فوتبال ) فجر و پاس( ، رئیس چند هیئت ورزش�ي ) دوچرخه س�واري و تیراندازي(، رئیس بس�یج 
ورزش�كاران اس�تان، رئیس تربیت بدني س�پاه همدان و عضو هیئت رئیس�ه فدراس�یون دوچرخه س�واري بود كه خدمات شاياني به 
ورزش كش�ور و همدان داش�ت و همچنان از او به عنوان معمار ورزش نوين همدان ياد مي ش�ود. سردار  ش�هید علیرضا شمسي پور در 
1۳ارديبهش�ت 9۵ در حین تفحص ش�هدا در منطقه كاني مانگا ) پنجوين ع�راق( بر اثر انفجار مین به درجه رفیع ش�هادت نائل ش�د. 
با مهدي شمس�ي پور فرزند س�ردار ش�هید علیرضا شمس�ي پور همراه ش�ديم تا از زندگي و مجاهدت هاي اين رزمنده بیشتر بدانیم. 

شهیدشمس�ي پور ع�الوه ب�ر حضور 
گس�ترده در می�دان جن�ِگ س�خت، 
س�نگر جنگ نرم ب�ا دش�من را خالي 
نمي گذاش�ت و ب�ا فعالیت مس�تمر در 
عرصه ورزش به پرورش روح و جس�م 
جوان�ان اين م�رز و ب�وم مي پرداخت. 
ايش�ان دراي�ن مس�ئولیت ها خدمات 
ش�اياني ب�ه ورزش هم�دان داش�ت. 
چنان ك�ه از ايش�ان به عن�وان معمار 
ورزش نوي�ن هم�دان ي�اد مي كنن�د 
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