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در زندگي ش�هيد علي پور مي خوانيم كه 
ايش�ان بعد از بازنشس�تگي به ش�هادت 
رس�يده اس�ت. هن�گام ش�هادت چن�د 

سال شان بود؟
حاج سليم متولد سال 1327 و اوايل انقالب هم 
جزو اولين نفراتي بود كه به عضويت پيشمرگان 
مسلمان ُكرد درآمد و تا چند سال پس از اتمام 
جنگ تحميلي كه همچنان كردس��تان درگير 
ضدانقالب ب��ود، ايش��ان در آن نواحي خدمت 
مي كرد. بنابراي��ن به دليل اس��تمرار حضور در 
مناطق عملياتي، زودتر از حد معمول بازنشسته 
شد. البته بعد از بازنشستگي همچنان با قرارگاه 

حمزه سيدالشهدا)ع( همكاري مي كرد. 
گفتيد ايشان از پيشكسوتان پيشمرگان 
مس�لمان ُك�رد بودند. چ�ه س�الي وارد 
اين س�ازمان ش�دند و چ�ه فعاليت هايي 

داشتند؟
در كردس��تان خط جهاد منوط به حضور در يك 
سازمان يا نهاد مثل س��پاه نبود. چون ما در بطن 
درگيري حضور داشتيم و هر كسي كه مي خواست 
از انق��الب دفاع كند، از س��وي ضدانق��الب مورد 
هجمه قرار مي گرفت. شهيد علي پور هم از همان 
اولين روزه��اي پيروزي انق��الب وارد بحث جهاد 
شد و س��ال 58 كه سازمان پيش��مرگان مسلمان 
ُكرد تشكيل شد، ايشان هم به عضويت آن درآمد 
و بسيار هم فعال بود. ايش��ان زادگاهش روستاي 
هورازه بود. اما بعد از پوش��يدن رخت پاسداري و 
ش��روع جهادش عليه گروهك ه��ا و ضدانقالب به 
روستاي سياحومه نقل مكان كرد. تا پايان جنگ 
تحميلي هم در همين روس��تا به عن��وان فرمانده 
گروهان ضربت و جانشين گروهان روستاي كوخان 
كه هر دو از موقعيت ويژه اي برخوردار بودند، باقي 
ماند. همچنين شهيد علي پور در پاكسازي محور 
سردشت، بانه و ديگر نقاط كردس��تان هم بسيار 

فعال بود. 
خود ش�ما هم در مناطق عملياتي همراه 

شهيد علي پور بوديد؟
بله، م��ن بارها و باره��ا و طي دوره ه��اي مختلف 
ايشان را همراهي مي كردم. يك اخالقي كه شهيد 
داش��ت هر بار مي خواس��ت به مأموري��ت برود، با 
همه خداحافظي مي ك��رد. )اين خاطره را خانواده 

ش��هيد هم بيان كرده اند( وقتي از او مي پرسيدند 
چرا هر بار با هم خداحافظ��ي مي كنيد؟ مي گفت 
شايد شهيد شدم و برنگشتم. مي خواهم هربار كه 
مأموريت مي روم از همه حالليت طلبيده باش��م و 
خداحافظي هايم را كرده باشم. حاج سليم رزمنده 
ش��جاعي بود. به همي��ن خاطر در ه��ر مأموريتي 
امكان ش��هادتش مي رفت. ما به او مي گفتيم چرا 
اينقدر بي پروا هستي و بهتر اس��ت كمي احتياط 
كني. يا تو كه مس��ئوليتي داري نياز نيس��ت خود 
در هر مأموريتي خط مقدم باشي. ايشان مي گفت 
اگر قرار است روزي همه ما بميريم، خب چه بهتر 
كه مرگمان با شهادت باش��د. چه سعادتي باالتر از 

شهادت در راه خدا. 
در همراهي با حاج س�ليم چه خاطراتي از 

ايشان در ذهن تان ماندگار شده است؟
يك بار در جاده سردشت در حال پاكسازي منطقه 
از دس��ت نيروهاي ضدانقالب بودي��م كه يكي از 
نيروهاي جلوتر از ما به س��مت ما برگشت و گفت 
كه تعدادي از اعضاي ضدانق��الب در حال فرار به 
سمت جاده پايين دره هستند. آن لحظه حاج  آقا 
ميرعاليي، آقاي سعيد ميرحيدري و شهيد حاج 
سليم علي پور كنارم بودند. من گفتم اين تعداد از 
نيروهاي دش��من را برعهده م��ن بگذاريد. خودم 

تعقيب ش��ان مي كنم. دنبال ش��ان رفتم اما چون 
موقعيت منطقه را خوب نسنجيده بودم، نرسيده 
به جاده پايين دره دركمين ض��د انقالب افتادم. 
تيراندازي ش��روع ش��د و در جري��ان آن، زخمي 
ش��دم. كنار جاده افتادم و چون دشمن به زمين 
درگيري اشراف داش��ت، امكان هرگونه حركتي 
از من س��لب ش��ده بود. احس��اس كردم كه دارم 
نفس هاي آخر را مي كشم. اما در همين لحظه يك 
تويوتاي سپاه با يك نفر راننده و حاج سليم به من 
نزديك ش��دند و هرچند زير تير مستقيم دشمن 
بودند، اما توانس��تند ج��ان من را نج��ات دهند. 

هنگام حركت به آنها گفتم چ��را جان خودتان را 
به خطر انداختيد، اما حاج سليم گفت خون ما كه 
از تو رنگين تر نيست. موقع حركت و دور شدن از 
منطقه، دشمن تويوتا را به رگبار بسته بود. طوري 
كه هر آن امكان ش��هادت راننده و برادر پاس��دار 
و حاج سليم مي رفت. اما ش��كر خدا توانستيم به 

سالمت از مهلكه خارج شويم. 
شهادت حاج سليم چطور رقم خورد؟

ايشان چند سال بعد از اتمام دفاع مقدس بازنشسته 
شد. اما چون شرايط كردس��تان همچنان ملتهب 
 بود، ش��هيد دس��ت از همكاري با بچه هاي س��پاه

برنداش��ت و با قرارگاه حمزه سيدالش��هدا)ع( كار 
مي كرد. در كردستان دوس��ت و دشمن همديگر 

را مي شناسند.
 مثاًل اگ��ر يك رزمن��ده اي س��ال ها پي��ش عليه 
ضدانقالب جنگيده بود، اگر از او كينه داش��تند، تا 
سال ها بعد تعقيبش مي كردند تا باالخره ايشان را به 
شهادت برسانند. ماجراي شهادت خيلي از بچه هاي 
پيشمرگ مسلمان ُكرد يا رزمنده هاي بومي منطقه 
كه پس از جن��گ تحميلي رقم خ��ورد، از همين 
كينه ها و تعقيب  هاي سماجت وار ضدانقالب نشئت 
مي گرفت. حاج سليم هم چون آدم شناخته  شده اي 
 بود، گروهك ها كينه اش را به دل داشتند و در پي

فرصتي براي به شهادت رساندن او بودند. بنابراين 
آخرين روزهاي س��ال 76 وقتي كه حاج سليم در 
حوالي ش��هر بانه و در نزديكي روستاي ترخان  آباد 
بود، ايشان را ترور كردند. حاجي آن لحظه بي دفاع 
بود و ضدانقالب ايش��ان را در نهايت مظلوميت به 

شهادت رساند.
 وقت��ي ك��ه خب��ر ش��هادتش را ش��نيدم، ي��اد 
خداحافظي هايي افتادم كه پيش از هر مأموريتي 
انجام مي داد. در واقع حاج سليم علي پور از سال ها 
قبل خودش را آماده شهادت كرده بود. منتها بايد 
زمانش فرا مي رس��يد ت��ا او ب��ه آرزوي ديرينه اش 
برسد. يادش بخير كه بارها مي گفت اگر قرار است 
بميريم چه بهتر كه با ش��هادت از اي��ن دنيا برويم. 
چه سعادتي باالتر از شهادت كه آدمي به آن دست 
پيدا كن��د. او اگر االن مي ماند ي��ك پيرمرد هفتاد 
و چند ساله مي شد. ش��ايد هم به مرگ طبيعي از 
دنيا مي رفت. پس به قول خودش چ��ه بهتر كه با 

شهادت رفت. 

گذري بر زندگي جهادي  شهيد سليم علي پور  در گفت وگوي »جوان« با يكي از همرزمان شهيد 

ي�ك اخالق�ي ك�ه ش�هيد داش�ت ه�ر 
ب�ار مي خواس�ت ب�ه مأموري�ت ب�رود، 
ب�ا هم�ه خداحافظ�ي مي ك�رد. )اي�ن 
خاط�ره را خان�واده ش�هيد ه�م بي�ان 
كرده ان�د( وقت�ي از او مي پرس�يدند چرا 
ه�ر ب�ار ب�ا ه�م خداحافظ�ي مي كنيد؟ 
مي گفت ش�ايد شهيد ش�دم و برنگشتم

انتخابات قانون اساس�ي در چه ش�رايط و ح�ال و هوايي 
برگزار مي شد؟

يادم اس��ت اوايل آذرماه 1358 مصادف با ماه محرم بود و فرداي 
روز عاشورا كه دهم آذر مي شد، بايد خودمان را براي رأي گيري 
قانون اساسي آماده مي كرديم. همان طور كه در تقويم ها هم ذكر 
شده اس��ت، يازدهم و دوازدهم اين ماه به رأي گيري اختصاص 
داش��ت. تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كند، صندوق هاي رأي را 
يك هلي كوپتر ارت��ش از اروميه آورد. مقر پاس��دارها در خيابان 
حاشيه شهر قرار داشت. پادگان ارتش هم در همان خيابان بود. 
روز رأي گيري ارتشي هاي مستقر در پادگان براي همراهي كردن 

به مقر سپاه آمده بودند. 
واكنش ضد انقالب به رأي گيري چه بود؟

آن زمان هيئت حس��ن نيت )كه ما به آن س��وء نيت مي گفتيم( 

مذاكراتي با گروهك ها انجام داده و آتش بس در منطقه برقرار شده 
بود. به همين خاطر گروهك ها رفتار خصمانه اي با بحث رأي گيري 
نداشتند و حتي نمايندگاني براي اس��تقرار در پاي صندوق هاي 
رأي معرفي كردند. ما در پايتخت ضدانقالب )مهاباد( قرار داشتيم. 
صرف نظر از م��ردم عادي كه مثل تمام مردم اي��ران مي آمدند تا 
آراي خودشان را به صندوق ها بيندازند، به حتم نيروهاي كومله 
و دموكرات و ديگر گروهك ها گذشته از حضور نماينده هاي شان، 
خودشان هم بين مردم به مقر ما مي آمدند تا به بهانه رأي دادن، 

آمار پاسدارها را درآورند. 
يعني امكان داشت آتش بس مجدداً به هم بريزد و از اين 

آمار و اطالعات عليه خودتان استفاده كنند؟
بله، ضد انقالب يك هدف عمده داشت و آن هم جدايي كردستان از 
بدنه اصلي يعني ايران بود. اين آتش بس ها هم كه غالباً از طرف دولت 
موقت تحميل مي شد، يك تنفسي براي گروهك ها ايجاد مي كرد 
تا دوباره و با قدرت بيشتري به شيطنت هاي شان ادامه دهند. روز 
رأي گيري ما ب��راي اينكه آمار دقيق نيروها ل��و نرود، تغيير قيافه 
مي داديم و هر بار با يك شك و شمايل جلوي نماينده گروهك ها 
مي آمديم. مثالً يكبار عينك مي زديم و بار ديگر لباس  مان را عوض 
مي كرديم و س��عي داش��تيم تا آنها قيافه ما را به خاطر نسپارند و 
آمار دقيق نيروها به دست شان نيفتد. اما يادم است يك نماينده 
گروهك ها بود كه به ما شك كرده بود. با تعجب و دقت نگاهمان 

مي كرد و حدس زده بود كه داريم شيطنتي انجام مي دهيم. 
استقبال مردم عادي از رأي گيري چطور بود؟

در مهاباد گروهك ها يك نوع پايگاه س��نتي در قشري از مردم 

براي خودشان داش��تند، اما براي ما هم عجيب بود كه چطور 
مردم اين شهر از انتخابات  استقبال كرده و به پاي صندوق هاي 
رأي آمده بودند. آن روز ما در مهاباد يك انتخابات بدون تنش 
برگزار كرديم. مردم بومي هم از اينكه در تأييد قانون اساس��ي 
كشورشان نقشي داشتند، خوش��حال به نظر مي رسيدند. يك 
رازي در نيروهاي خودي بود و آن ه��م احترام و توجه به مردم 
عادي بود. همين برخورد دوس��تانه مي توانست بدون در نظر 
گرفتن تبليغات سوء دشمنان، الفت و دوستي بين پاسدارها به 

عنوان جوانان انقالبي و مردم بومي ايجاد كند. 
اين رفتار دوس�تانه بين م�ردم و رزمنده ه�ا االن هم 
مي تواند نقش�ه دش�منان را در مناطق م�رزي خنثي 

كند؟
قطعاً حرف درستي است. من بعد از مهاباد همچنان در كردستان 

حضور داشتم. بعدها و اواخر جنگ به جبهه غرب و جنوب هم 
رفتم. اما در كردستان درس هاي زيادي آموختم. خيلي وقت ها 
كه ما يك نفر بومي را كنار جاده مي ديديم، اگر س��واره بوديم، 
سعي مي كرديم او را به مقصد برس��انيم. اين رفتارها در ذهن 
مردم مي ماند و باعث جذب شان مي ش��د. به نظرم االن كه باز 
گروهك ها س��عي مي كنند از اعتراضات و اغتشاش��ات به نفع 
خودش��ان اس��تفاده كنند، بچه هاي پاس��دار و ديگر نيروهاي 
نظامي و انتظامي حافظ امنيت مي توانند به تجربيات بچه هاي 
جبهه و جنگ مراجعه كنند و ارتباط با مردم را بيش��تر از قبل 

مورد توجه قرار دهند. 
در تاريخ دفاع مقدس مي خواني�م كه رزمنده ها حتي 
در محروميت زدايي مناطق كردس�تان يا سيس�تان 

و بلوچستان و ديگر نقاط مرزي فعال بودند. 
دقيقاً بايد عرض كنم كه كار ما آنجا صرفاً جنگيدن با ضدانقالب 
نبود. يك رزمنده هر كاري كه مي توانست براي مردم محروم انجام 
مي داد. به عنوان نمونه مرحوم عبداهلل والي كه از او با عنوان پيامبر 
بشاگرد نام برده مي شد، كار محروميت زدايي را از كردستان شروع 
كرده بود. بعدها مي رود و در بش��اگرد و مناطق محروم كرمان و 
هرمزگان و سيستان وبلوچس��تان كار مي كند. همينطور خيلي 
از شهداي ش��اخص ما مثل حاج همت، ش��هيد خرازي، شهيد 
بروجردي، جاويداالثر حاج  احمد  متوس��ليان و... در كنار جنگ 
با ضدانقالب، توجه زيادي ب��ه محروميت زدايي از مردم منطقه 
داشتند. همه اينها باعث وحدت و يكدلي بيشتر بين اقوام مختلف 

ايراني مي شد. 

استقبال اهالی مهاباد از انتخابات  غافلگیرمان کرد!

خاطراتي از برگزاری انتخابات قانون اساسي در منطقه جنگي
 در گفت وگو با يك رزمنده دفاع مقدس
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 پلويی - بزرگ��وار- ش��كل ها    8- راه آذری- بزرگ ترين و جنوبی ترين كش��ور حوزه بالتي��ك در اروپا- خميازه 
   9- غذايی كه در جشن و مهمانی می دهند – لسان فلك زده- ميوه سمبل ارمنستان    10- صحت و درستی- جنين

   11- فقدان هماهنگي در حركت ماهيچه ها- جهنم- تصديق فرنگی    12- ژله- مدافع اسپانيايی منچستريونايتد 
   13- مشهور- مكركننده- وقت گذرانی    14- رهبر كره ش��مالي- بيماري ارثي آزاردهنده- رنگ قرمز روشن

   15- سدي روي رودخانه جاجرود- مال باخته و خسارت ديده 

جدول سودوکو
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.

پاسخ جدول شماره 6639

جدول کلمات متقاطع

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ك و ت س و ر  هـ ش ا م  د ل ب 1
 ج ا  ا ل ب ر ك  ب ي ل د ن ع 2
 د ن ا ر  هـ ي ر م ا  و ر ك ي 3
 ا  ش ا ت ك ب  ت ن ك ل  ر د 4
 ر ا ي  ن ا ر ا و  و ا ل ا  5
 و ت ل ا س  ي ب ا ر ش  ي ن چ 6
 م ر  ل ي ر  س ر و ا ر ت  ا 7
 ر ا م ت  ا س ل ي ب  ي هـ ا ر 8
 ي  ن و ك س ب ا  ن ل ا  س هـ 9
 ز ا ج  ي و ز ن م  ي ل ا م ا 10
  ض ي ب ا  و گ ن ي د  س ي ن 11

 ي ط  هـ ن ي ا  ش و ا ر ت  د 12
 ا ر س ا  ي ر ي ا ح  ا ر ا ي 13
 ن ا ب ر هـ م  ر ت ن ا س  ي ش 14
 هـ ب د  ر هـ ز ا  ا د خ د ا ي 15
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2 9 8
3 1

6 9 7
1 6 7
8 5 9

7 2
4 7

9 4 6 1
6 3

341298756
825746319
697531428
412983675
783654192
569172843
158469237
934827561
276315984

  غالمحسين بهبودي
11 و 12 آذرم�اه 1358 رأي گي�ري قانون اساس�ي در 
كشورمان انجام گرفت. آن زمان تعدادي از رزمنده ها 
در ش�هر مهاباد حض�ور داش�تند و بايد در اين ش�هر 
كه به نوع�ي پايتخت ض�د انقالب به ش�مار مي رفت، 
صندوق ه�اي رأي را به عم�وم مردم ارائ�ه مي دادند. 
متن زير خاطراتي از آن روزهاس�ت كه در گفت وگو با 
عبداهلل نوري پور از رزمندگان حاضر در اين برهه تقديم 

حضورتان مي  شود. 

 حاج  سليم شهادت را 
بعد از بازنشستگي نصيب خودش كرد

  عليرضا محمدي
در تاريخ دفاع مقدس، نبرد در كردستان 
ويژگي هاي خاص خودش را داشت. اين 
اغتشاشات زودتر از جنگ تحميلي صدام 
عليه ايران آغاز شد و سال ها پس از آن نيز 
ادامه داشت. در چنين شرايطي رزمنده اي كه 
در كردستان حضور مي يافت، سال هاي درازي 
در جنگ و جهاد بود و بارها و بارها تا مرحله 
شهادت پيش مي رفت. حاج سليم علي پور 
يكي از شهداي خطه كردستان است كه از 
زمان شروع درگيري هاي كردستان به مقابله 
با ضدانقالب پرداخت و تا سال 1376 كه به 
شهادت رسيد، 18 سال در مناطق عملياتي 
غرب و شمالغرب كشور سابقه جهادي داشت. 
در گفت وگو با عامر سليم زاده يكي از همرزمان 
شهيد، روايت هايي از وي را تقديم حضورتان 
مي كنيم. 


