
 

 

 بــــــه تقـــدیـــــــم

 والیــــت راه شهیــــد کــــوچکتـــرین

 و( ع)علــــی ابـــن محســـن حضـــرت

 آسمــــــانـــی روح

 اصغـــری قاســم حـــاج شهیـــد

 ... ـــهـــداءش ای

 بخوانیــد حمــدی مــا بـــرای

 ایـد، زنـده شمــا کــه

 . مــرده مــا و        

 

                 پیشـگـفتـــار 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم                                                   

 کس با رایطه در من موضوع ، گویم می را تحقیقم موضوع استاد پیشنهاد بودو خدا لطف ،همه کنم شروع کجا از دانم نمی

 باشد شده گم او اینکه نه شدم مأمور بود قدمی چند در که شهیدی یافتن پی در و شد حالم شامل خدا لطف اما ، بود دیگری

 و بود تخـریــب اســطـــوره دوستانش گفته به که او.   باشم چطور باید که کردم پیدا را خودم واقع در شناختنش با ، نه
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 قلم از و نباشد کم چیزی اصغری قاسم حاج شهید سیمای از که ام کرده را تالشم تمام اثر این در من ، ایثــــــار شـــهیـــد

 واقع( عج) زمان امام. و مهربانم پروردگار عنایت و توجه مورد که امیدوارم ، است شده تنظیم زیر فصل ۳ در که باشد نیفتاده

 :شود

 و است شده آوری جمع شهید بنیاد از  آن از بخشی مطالب این که وی هـای فعـالیـت و روحیات ، زندگینامه: اول فصل

 به ای اشاره که خاطرات: دوم فصل.  است شده تهیه پور حیدر رستم آقای جناب  شهید دوست با مصاحبه از آن از بخشی

 آنجا در که ۳ عــاشــوراء افتخــــار پـر عملیات به اشاره و است شده نتظیم و تهیه وی همرزمان و همسر ، مادر خاطرات

 اسماعیل آقای جناب وی دوست با مصاحبه طی که قدمی چند از شهادت گزارش بخش و بود آفرین نقش قاسـم حـاج

 تصاویر و وصیتنامــه: سوم فصل. امینی قائد آقای شهید دیگر دوست از شده نقل کوتاهی بخش و است شده انجام گوهری

 این در که رضاپور استاد صمیمانه همکاری از و. است شده آوری جمع شهید بنیاد از که شهید وصیتنامه و عکسها که ماندگار

 . نمایم می تشکر جا این در کردند یاری مرا  بسیـار اثر

 .والسالم

 جـعفـری مـریـم

 ۷۸ مـاه بهمـن

 

 زنـدگـیـنـامــه شرح اول فصل

 وی هـای وفعّـالـیـّت روحـیـّــات

 

 ندگینامهز

 جهان به چشم قدس شهر در ۳۳۳۳ سال ماه فروردین پانزدهم در اصغری قاسم حاج بزرگوار شهید

 که بود کشاورزی پدرش.چشید خانواده محیط در را فقر و محرومیت طعم ،کودکی بدو از او. گشود

 درد مادری و پارسا و زحمتکش پدری دامان در او.چرَخاند می را زندگی چرخ ، خویش دسترنج با

 .یافت تربیت و رشد مذهبی ناب احساسات با ، پاکدامن و کشیده

 در قاسم وقتی: کند می نقل ایشان بزرگوار مادر.بود زیاد جامعه مسائل به نسبت او فهم و درک ولی بود کوچک چند هر قاسم

 حتی رفت نمی مدرسه به بیشتر در ، داد می رنج خیلی را او مسئله این ، بود زن معلمشان کرد می تحصیل راهنمایی دوران

 شدت از رسید دستم به ای نامه مدرسه طرف از روز یک ، شکست را مدرسه شیشه اعتراض دادن نشان برای بار چند

 حاضرم جان مادر: گفت جسارتش تمام با قاسم.  کنم می خفه ترا نروی مدرسه اگر گفتم و شدم  او تنبیه به مجبور عصبانیت

 .روم نمی مدرسه نشود عوض معلمم که زمانی تا اما کنی خفه مرا

  رژیم علیه بر ایران ملت قیام  با مصادف دوران این ، بود زحمتکش و کار پر بسیار ، کوچک جثه و کم سن رغم علی وی

 با موقع  همان از. نمود فراهم خود در را عمیقی بسیار معنوی زمینه ها راهپیمایی در شرکت با وی که شد پهلوی منحوس



 انقالب پیروزی از بعد شداو انقالب رهبر و انقالب مجذوب ،  داشت وجود او خانواده در که مذهبی و معنوی ی زمینه به توجه

 گردید،اوایل باطل علیه حق نبرد های جبهه عازم و نشناخته پا از سر( ره)  امام فرمان به  تحمیلی جنگ شدن شروع با و

 شرکت مقدس دفاع سال هشت طول در مختلف های عملیّات در او شد وارد چمران شهید منظم نا های جنگ گروه در جنگ،

 خود  فعالیت به  هم باز ولی شد بستری بیمارستان در ماهها که بود شده باعث و برداشته سخت های جراحت  ها  بار و  نمود

 رنج و درد بی و نعمت و ناز با نمیشود هرگز گفت می و دانست می خویش معنویت ارتقاء وسیله را جبهه به رفتن.داد می ادامه

  بارها او ، رستن هوس و هوا قید از و  خودسازی برای بود واالیی بسیار جایگاه اوجبهه نظر به لذا.  رسید آمال کعبه و مقصود به

 ۳.  ببینم را را خدا تا روم می جبهه به بودکه کرده تصریح را مطلب این

 است گردیده اخذ( قدس شهر) ایثارگران امور و شهید  بنیاد از باال مطالب تمامی - ۳

 مسئولیت و فرماندهی

 به عشق نیز و خود به مربوط وظایف انجام به وی  کامل ایمان و روحی سالمت گواه تواند می فرد هر پذیری مسئولیت

 .میزند موج قاسم حاج وجود در موارد این همه که باشد پرستی وطن و همنوعان

  داد می فراوان اهمیت نیز تخریب و جنگ به مربوط امورات به کرد می را فراوانی کوششهای اکبر جهاد در اینکه بر عالوه وی

 با آموزش باید که داشت فراوان وتوصیه بست می بکار را جنگی تاکتیکهای و روشها آخرین تلفات، از جلوگیری برای لذا ،

 با بتوانیم تا باشد، قوت نقاط تقویت و آنها نقائص رفع و آموزش شرایط نمودن تر سخت و گذشته عملیاتهای از الگوگیری

 آن شد گفته که محورهایی در لذا ، شویم چیره زبون دشمن به جنگی روشهای بهترین و آخرین بستن بکار و تلفات کمترین

 و آوری جنگ با گذشتگی خود از و اخالق دلیل به داشتو می  رزمی ی روحیه با اخالق و ایثار معنویت تلفیق در سعی  بزرگوار

 لحاظ از هم و فردی لحاظ از هم فراوانی موفقیتهای بود توانسته امرمهم این در و داشت تاکتیکی آمادگیهای و  رزمی روحیه

 .باشد داشته رزمندها بچه بین در خاصی محبوبیت و آورد بدست گروهی

 و آموزش و های صحنه در و بودند رو خنده و متبسم و برخورد خوش بسیار زیردست، های نیرو  با برخورد در اصغری ،شهید

 .است اهمیت حائز بسیار فرماندهی امر در مورد دو این شدندکه می وارد صالبت پر و قاطع بسیار  عملیات

 گوید می راست امام که دانید می کجا از شما که  پرسیدند می ازآنان سوال یک ایشان  آمدند می جبهه به دوستان که وقتی

 و. هستند تقلید مرجع امام چون گفتند می و یدهند، جوابی چه که شدند می متحیّر ایشان سوال مقابل در همه ؟ صدام یا

 که اید خوانده را قرآن شما آیا: پرسیدند می و بدهد دستور دیگری جور تواند می تقلید مرجع:  فرمود می لصغری شهید

. بودند نخوانده را قرآن ی همه حاال تا و بودند ساله ۳۸ یا  آمدند می جبهه به که هایی بچه  زمان آن در گوید؟ می چه ببینید

 بعد گفت می و کنید شرکت شود می تشکیل قرآن  هرجا که: فرمود می ، کردند می تشویق قرآن به  را دوستان ٔ  واقعا ایشان

 و گردید می بر تان محله به که زمانی و دهید می تشخیص را ناحق و حق و شوید می متوجه ، خواندید را قرآن شما اینکه از

 هم افرازی سر مایه که بخوانم آن قر توانم می من بگویید ساله ۳۱ جوان یک شما ، کنند می دعئت خواندن قرآن به را کسی

 که کند می  افتخار شما به شما ی خانواده  و شوید می کنید می زندگی آن در که شهری یا روستا برای هم و خود برای

 . کند تربیت را کسی چنین توانسته

 (پور حیدر آقای) شهید همرزم با مصاحبه - ۲



 توسّل و توکّل

 بی احساس قدرتی هر به نسبت انسان که دهد می قدرتی و نیرو چنان ـ السالم علیهم ـ ائمه به توسل و الیزال خدای به توکل

 حاجد  مقام واال شهید و شود می متصور او برای دنیایی قدرتی هر از استغنا و گردانده سهل او بر را مشکالت و کند می نیازی

 به دژ آن از عراق بعثی های نیرو که دژی انفجار برای لشکر عقبه از مهمات آوردن مأمور بدر عملیات در اصغری قاسم

 افتد می گل در بوده حرکت حال در  سمت به که مهمات حامل ماشین  راه بین شود،در می زدنند می  پاتک اسالم رزمندگان

 نیرویی هیچ که بیابانی در تنها تنهای شود، نمی موفق  است نتیجه بی گل از ماشین آوردن بیرون برای قاسم حاج تالش ،

 به را همه او.  است همه زبانزد قاسم حاج توسل و توکل ، حرفهاست این از بیدارتر قاسم حاج نه اما. نیست او به کمک برای

 به یاری  دست پس ، دارد کامل اطمینان غیبی های امداد به او خواند می فرا ـ السالم علیهم ـ ائمه و خداوند به توسل و توکل

 :کند می شروع را توسل دعای خواندن و کند می دراز دوست درگاه آبرومندان سوی

 قلبی با پس ، کرده توسل( س) زهـرا فاطمـه خانم به قاسم حاج....(( الرحمه نبی بنبیک الیک اتوجه و اسئلک انی اللهم))

 قاسم حاج و آید می بیرون الی و گل از ماشین و شود می انداز طنین بیابان در زهرایش یا صدای نشسته فرمان پشت مطمئن

 .رساند می مقصد به را مهمات

                              تعبّد روحیه

 انسان ، باشد بیشتر تعبّد روحیه چه هر. دارد مستقیم نسبت تعالی حق به تقرب با و است مختلفی مراتب دارای تعبّد، روحیه

 ، کند می آماده را خود نیز شدن قربانی برای انسان چنانچه ، آمادتر الهی فرامین اجرای در و است نزدیکتر سبحان خدای به

 و انقالب و جنگ صرف امام فرمان به را خود خانواده و خود وجود تمام که آنطور داشت عالی بسیار روحیه قاسم حاج شهید

 .کرد مذایقه جبهه در چه و شهر در  چه تالش و کوشش هیچ از و کرد اسالمی جمهوری مقدس نظام اعتالی

  در او زندگی  در مستمر برنامه یک شکل  به عبادت و خودسازی. بود فقیه والیت عاشق و تابع و تقوا با و ساخته خود فردی او

 جذاب و نورانی فردی او از مداوم، طور به شب نماز خواندن و قرآن قرائت داشت ای دیرینه انس نیایش و دعا و نماز با بود آمده

 .بود ساخته

 و افتی؟ می بدهکاریهایت یاد نماز سر: گفت می او به مادرش.  کرد می گریه و رفت می سجده به ساعت نیم نماز سر همیشه

 نمازهای و خواند می سروقت را نمازش همیشه. شوم می محو او در و ترسم می خدا از مادر نه: داد می پاسخ جواب در قاسم

 آماده را سجاده شد خانه وارد باعجله قاسم روزی:گوید می رابطه این در مادرش ، آورد می جا به خویش زمان در را وعصر ظهر

 مشغول و نگفت هیچی قاسم میگه؟ چی تو به خدا حاال ظهره نماز وقت چه االن: گفتم تعجّب بخواند،با نماز خواست می و کرد

 . خوانم می عصر نماز چون نگفت هیچی خدا: گفت خنده حالت با کرد تمام نمازش که وقتی شد نماز خواندن

 

 .رفت می مسجد به صبح نماز برای حتی و شد می قائل زیادی اهمیت جماعت نماز به او

 اکبر جهاد اهمیّت  



 اند برده یورش مسلمین مرزهای با که دشمنانی با جنگ یعنی اصغر جهاد از ، است نفسانی هواهای با مبارزه که  اکبر جهاد

 .است تر اهمیت با بسیار

 برای که او بپردازد،  نفس هوای با مبارزه عملی راههای و سازی خود به ساعت ۲۳ در که بود واداشته را حاجی مهم  امر این

 می کار از دست روز بین در گاهی و کرد می زاری و خواند می عاشورا زیارت و کرد می گریه ساعتها خود لغزشهای کوچکترین

 جا همین روزی که نرود یادش تا نمود می مناجات خود خدای با و خوابید می قبر در و رفت می شهر شهدای مزار به و کشید

 مقدم را درون شیطان و خواهی خود و نفس با مبارزه یعنی اکبر جهاد لذا باشد، کردارش و اعمال گوی جواب باید اوست مدفن

 . داشت  آن به فراوانی اهتمام و دانست می چیز همه بر

 تلویزیون از را امام وقت هر و نمود می ابراز(  ره) خمینی امام به نسبت ای ویژه اخالص و ارادت ، خود عمیق بینش با قاسم

 جا  کاروان از قاسم ببرند، جماران به را ها بجه منطقه طرف از خواستند می روزی. شد می جاری چشمانش از اشک دید می

 محل هم آخر و ببینم را آقا ندارم لیاقت من گفت و کرد گریه هوار هوار آمد خانه به قاسم که  هنگامی بودند، رفته مانده،آنها

 .داد می گوش را او همیشه و داشت امام سخنان از نوار یک قاسم.  گشت برین بهشت دیدارشان

 بود زخمی چون و پرداخت می امام  های اعالمیه پخش به نیز آنجا در بود شده مشرف خدا خانه زیارت به عصا با که هنگامی

 ، نشوند کارش متوجه آنجا مأموران تا کرد می مخفی لباسش زیر در را ها اعالمیه مواقع بعضی در ، داد نمی گیر او به کسی

 .بود شده خوب پایش و آمد عصا بدون ، برگشت خدا خانه زیارت از که وقتی

 مادر زبان از شهید خاطرات

 دوست که بود کرده سفارش حتی کرد می صحبت برایم مورد این در شدن شهید از قبل و داشت عالقه خیلی شهادت به قاسم

 دفنم زهرا بهشت در ، گردان های بچه کنار در  را ام جنازه و باشد گمنام ـ علیها اهلل سالم زهراـ حضرت قبر مثل قبرم دارم

  ام گرفته میوه مقداری و روم می سیدی دیدن به دیدم ،خواب قاسم حاج شدن شهید از قبل روز یک بود ۳۳۱۱ سال. .کنید

 که فهمیدم و پریدم خواب از دفعه ،یک ریخت صورتم و سر بر و شد منفجر آسمان دز بمبی ،وقت آن در که دادم سید به که

 است شده شهید قاسم حاج

 .گفت لبیـک را معشوق ندای قاسـم حاج سردشـت میعادگـاه در روز همان فـردای

 غذایی مواد تا رفتیم سپاه به ها خانم از چندنفر همراه من روز بود،یک دیگران فکر به خیلی قاسم حاج:گویند می شهید مادر

 شما به مگر: پرسید ناراحتی با ،وی خوردیم ماست و نان مقداری و رفتیم منزل به کار اتمام از نمایم،بعد آماده رزمندگان برای

 ناهار ، کشند می زحمت جا این در که آنهایی برای جرا: گفت مسئولین به و رفت سپاه به نه: گفتیم وقتی اند؟ نداده ناهار

 .بود نمایان وجودش در دوستی نوع و پذیری مسئولیت روحیه که بود طور این و کنید نمی آماده

 همسر زبان از شهید خاطرات

 بود سوار موتور بر و بادگیر با آمد قاسم حاج بعد و آمدند  اش خانواده ابتدا خواستگاری شب در نداشتیم قبلی آشنایی هیچ

 داخل بعد و شست را پایش و دست و زد باال را هایش آستین گذاشت موتور روی و آورد در تنش از را بادگیر شد، حیاط داخل

 . شد اتاق



 ازدواج ۳۳۱۳ سال رمضان مبارک ماه در و گفتم بله او به بود تخریب های بچه جزء و پاسدار قاسم حاج که این  خاطر به من

 منزل به که هایی روز و بود جبهه در بیشتر نیز و بودم او با کم خیلی مدت، این ،در کردیم زندگی هم با سال ۳ حدود کردیم

 . هستم راضی ایشان از و بود اخالقی خوش فرد کل در ولی.  داد می انجام را دیکری های فعالیت خانه از بیرون در آمد می

 و اخالق هم و ظاهری نظر از هم که آمد دنیا به پدرش شهادت از پس که زهراست نام به دختر یک قاسم حاج با ازدواجم ثمره

 کرده مشکل دچار را ما ، خورد نمی شیر کرد می ناسازگاری بسیار ، آمد دنیا به زهرا که زمانی. باشد می پدرش شبیه رفتار

 بر.  بدهد شیر زهرا به وضو با بگو فاطمه به: بودند گفته که بود دیده را قاسم حاج خواب  ها همسایه از یکی زمان آن در  بود

 که شیری تمام و  رفت می خواب به و  خورد می شیر میل با او  دادم می شیر زهرا به و  گرفتم می وضو همیشه اساس این

 .است بوده وضو و پاکی با خورده زهرا

 می همیشه و داشت می دوست را عکس آن قاسم حاج ، لمر وا نام به  بود شده گرفته مین از که آورد خود با عکس یک روزی

 بدون ، رفت جبهه به که ری با آخرین و داشت تخصص مین کردن خنثی در او است تر قشنگ ها مین همه از این: گفت

 ز ا مینی با که این لب جا و رسید شهادت به مین کردن خنثی هنگام ، اند کرده دستکاری را مین ها بچه مسئله این اطالع

 .رسید آرزویش به المـــر و نوع

 به عملیات و. کرد اعـالم بـس آتش دشمـن که این از بعد داشتند پیش در را سختی عملیات الشّهدا سید  ۳۱ لشگر های بچه

  بودند غلطیده خودشـون خون به شقایق همچـون و بودنـد کـرده نثـار را خودشـون جان که شهدا از نفر ۲۳ پیکر رسید پایان

 جمله از همه بدهد انتقال عقب به را جسدهـا او بدهد اجازه که: گفت فرمـاندشون به قاسم بود افتاده دشمن منطقه به نزدیک

 با قاسم ولی  بود هم قاسم خود شدن شهید امکان و داشتند قرار خطرناکی موقعیت در ها جسد چون کردند مخالفت فرمانده

 از یکـی دیـد که بدهد انتقال هم را جسد آخرین تا آمد برد می عقب به را شهدا که طـور همـین داد انجام را کار این اصرار

 نیاورم را آن االن اگر گفت خود با و سوخت شهید آن حال به دلش قاسم دارد قرار حساسی خیلی موقعیـت در شـهدا آن

 چیز یک بود رزمنـدگان چشـم راهنمایی مهتاب نور فقط که تاریک شب آن و بماند راه به چشم اش خانواده است ممکن

 فرد آن سینه روی را سرش آهـویی کـه دیـد رفـت جلـو به نور همـان کمک با قاسم شد می دیده شهید آن کنار سفیدی

 می قاسم.  بود شده خیس شهید آن پیراهن کـه بـود ریـختـه اشـک شهید این سوگ در قدر آن ریزد می اشک و گذاشته

 آوردم بیرون جیبش از را آن کارت رفتم جلوتر من  شد ناپدید کـه ایـن تـا  شد می دورتر آهو رفتم می جلو قدر هر گفت

 آمبوالنس با را شهید آن پیکر که زمانـی آن تا.  آورد عقب به را آن تمام حیرتی بـا قاسم  است اصفهان از اعزامـی که دیدم

 اینکه از بعد خواند می  عاشورا زیارت و کمیل دعای و شد می حاضر او سر باالی  کرد می پیدا فرصـتی تـا قاسم بودند نبرده

 آن. پرداخت شهید آن مـورد در وجـو پـرس به و یافت را آنجا و رفت شهید آن منزل جستجوی به رفت مرخصی به قاسم

 اینکه تا  بود آورده بار ایمان بـا آنـرا مـردم ی خانه رخت شستن با که داشت مادر یک دنیا این در فقط و نداشت پدر شهید

 این آهو آن اینکه علت  فهمید وقت آن قاسم ، بـود چشـیده را فقـر طعـم خـودش چـون شـتافت فقرا کمک به و شد بزرگ

 .بـود چـه ریخـت مـی اشک شهید آن ی برا غریبانه جور

 حالی در است تصور قابل غیر دیگران نظر در بود معتقد چون نکرد تعریف همسرش برای جز را خاطره این اصغری قاسم حاج

 داشت ارتباط شهدا و خدا با بصیرتی چشـم و نیـت خلـوص با که داد می قاسم متعهد و پاک روح از خبر واقعه این که

 ۳شهید همرزم زبان از "۳"عاشورا افتخار پر عملیات. 



 آمده«  ع»سیدالشهدا تیپ به تازه فضلی علی حاج.بود شده شروع قبل ازمدتها شناسایی کار. بودم عملیّات دراطالعات من

 ها بچه ولی. لشکرشد به تبدیل تیپ.بودند ای حادثه منتظر ها بچه همه. بود شده عوض تیب وهوای حال اوهم آمدن با.بود

 .بودند عملیّات منتظر

 براثر که قدیمی های پرازمین که ای منطقه. کردندفکه، هاحرکت بچه غروب دم ۲۲/۲/۳۳۱۳ پنجشبه.فرارسید عملیّات شب

 .بودند منتطر همه.بود گذشته ها بچه این دلی دریا ولی.بود شده وحسّاس خطرناک توفان وباد سیالب

 

 من طرف به زیبا لبخندی با که دیدیم را پیوسته بهم ابروهای و فر موهای و بلند قدمهای با اصغری قاسم حاج قبل روز چند

 من،حاج. بود تخریب گردان معاون قاسم حاج.آره: لبخندگفت همان با میآیی ما با قاسم حاج: گفتم احوالپرسی از بعد آمد می

 قاسم حاج بودم ستون جلوی من کردیم حرکت «ع»اصغر علی حضرت باگردان دیگه های بچه از تا وچند احمدی قاسم،دانش

 به شروع.شدند مین میدان وارد تخریب های بچه و قاسم حاج. رسیدیم مین میدان به.افتاد راه به ستون من پشت هم

  یاسیـدالشّـهدا  مقدس بانام را عملیّات رمز دقیقه ۲:۳۲ درساعت گذشت می سرعت به زمان.معبرکردند وایجاد پاکسازی

 سه ما جلوی.بود انبرجامانده ولی انبر گفت اصغر حاج.درگیرشد «ع»قاسم حضرت گردان ما گردان چب درسمت شد شروع

 سیم روی من گفت. کنی نمی قطع را سیمها چرا. شد چی گفتم کردم قاسم حاج به نگاهی من بود، خادارتوپی سیم حلقه

 خـاردارهـا سیـم روی «س»یــازهـــرا یک با نه بگویم غفورآمدیم وعمو من تا گذشت می بسرعت زمان.میخوابم خاردارها

 خواست می ما از یـازهـرا  زهـرا یــا: فریاد با و شد باز معبر یک و.شد محو قاسم حاج بدن درزیر خاردارهای سیم. خوابیــد

 .کنیم اوعبور ازروی که

 بعداز.رساند دشمن به وخودرا «نفر۳۲۱»کرد عبور او روی از بسرعت  هم گردان عبورکردم، او روی از که بودم   نفری اولین من

 انگار کنندکه می پیدا قاسم حاج خون به پیکرغرق امدادگرها وقتی ولی.است شده شهید او که بودند فکرکرده همه عملیّات

 عملیات درآن چون خودم من.بود بستری دربیمارستان یکسال ٔ  حدودا عملیات این از بعد حاجی کرده اواصابت به تیر هزارن

 شده رد قاسم حاج ازروی که بود آخری ازنفرات که ها ازبچه زیکی رو یک بودم خبر بی ازاو وقت تاچند تیرخوردم فک ازناحیه

 ۳اند گذاشته خاردارها سیم برروی پتو که کردم فکرمی من میگفت بود

 که قدر هر ولی  بود سخت برایشان خیلی و نداشت ایستادن قدرت خواند، می نماز شد می که نماز وقت مجروحیت دوران در

 حتی و نشستند می دوباره و ایستادند می  تکبیرهاالحرام برای شده اگر حتی خواندند می ایستاده را نمازشان داشتند توان

 . دادند می تکیه دیوار به توانستند می اگر و باشند مراقبش رفتند حال از نماز وسط اگر که ایستادند می کنارشان در نفر چند

 پاره بدنش های مویرگ بود شده سوراخ پاهایش و دست ، بود شده فشرده  شان عصبی های سیستم مجروحیتشان دوران در

 .  کردند می عرق و داشتند تشنج و بود شده

 (پور رضا آقای) شهید همرزم-۳

۲- safirealsabeghon.blogfa.com  

 (پور حیدر آقای) شهید همرزم با مصاحبه -۳



 اصغری شهید قدمی یک از شهادت گزارش

 و مهـربـان بسیار ، آرام بسیـار ، زیبـا و چهره خوش آدم یک ، ظاهری نظر از بود، ما برای الگویی و نمونه یک گردان در

 مجذوب را همه و بودند پذیر تأثیر و مالیم خیلی کردند می صحبت دوستانشان با که وقتی.بودند داشتنـی دوست بسیـار

 ارزش واقعأ ها ثانیه شکلی این های جنگ در داد رخ عجیب اتفاق اون که  ۳ عاشــورای عملیات درشب.بودند کرده خودشون

 . بگیرد ما از حدی از بیش تلفات ما از دشمن که شود می موجب کردن غفلت ثانیه ۳۱ کردن غفلت ثانیه ۳ دارند

 به ایثــار شهــید عنوان گویند می که ،اینجاست شرایط آن در رسدکه می ای مرحله چه به انسان یک که بگویم خواهم می

 و دوستانش فدای  را خودش که رسد می تقوا و ایمان از مراحلی چه به است مناسبی عنوان بسیار بدهیم اصغری قاسم حاج

 :ام شنیده ولی نبودم عملیات آن در نبودم کنارش لحظه آن من کند می هدفش

 

 شویـد رد مـن بـدن روی از و بیاییـد که داد می قسـم  را( علیـها اهلل سـالم) زهــــرا حضرت و کرد می اصرار که

 ،مهماتش بود ها بجه دوش روی خودش وزن از غیر وزن کیلو  ۱۱ـ ۲۱ قطعأ نفر هر و نفرآدم ۳۱۱ـ۳۱۱ حدودأ گردان یک

 اصرار و فوالدی خاردار سیم روی ،بخوابد دارد خودش برای وزنی است همراهش که انفرادی ملزومات و سالحش ، اش ،آذوقه

 اتفاق شب ،آن بودند رسیده مرحله این به ها بچه این  ، است  وایثار ایمان از ای مرحله چه این کنید عبور من روی از که کند

 به شب آن و کرد عنایتی خدا و است شده شهید که کردند می فکر همه ماند می زنده که دانست نمی کسی واقعاً افتاد

 که بیمارستان از که شرایط همان با بود شده بستری بیمارستان در سال یک به غریب و بود شده تکه تکه ولی نرسید شهادت

 جاذبه چه اما بود روحیه ما جمع برای او آمد ما جمع به آمدو جبهه به بالفاصله و کرد منزل در کوتاهی استراحت شد ترخیص

 درد شدیدترین که را فردی کردندو ایجاد را جذابیت این که دازند نقش ایشان از قبل شهدای کشاند، می را او قدرتی چه ای،

 آید می ها جبهه سمت به دوباره کوتاهی مدت از بعد ولی بوده درمان تحت بیمارستان در سال یک به غریب و کرده تحمل را

 همان با.ندهید انجام ،کار کنید ،استراحت بنشینید شما قاسم حاج بگوییم او به که ، نبود آسوده آنجا آمددر که هم وقتی

 می اصرار ایشان به شدند  ماندگار جبهه ،در بودند آمده عصا با و  داشتند که مجروحیتی ، داشتند که پایی لنگی وضعیت

 رهایش دیگر شود خدا عاشق ، شود عاشق که کسی ، پذیرفتند نمی ایشان ولی کنید استراحت سرزندگیتان برگردید ،  کردیم

 جسمی شرایط خاطر به مستقیم طور به عملیّاتها از بعضی در و داد کار ادامه وضعیت همان با و شد ماندگار  ایشان  کند، نمی

 و اطالعات عملیاتی های طرح در و بودند ما برای قوی پشتیبان بسیار ما برای اما کنند شرکت توانستند نمی داشتند که

 و کرد پیدا ادامه شکل همین به و داشتند حضور ما کنار در کسی چنین که گرفتیم می روحیه  ایشان از ٔ  انصافا تخریب

 اواسط در کشور غرب در مأموریتی یک ما به که شد این بنای که شد روزگاری تا دادیم انجام هم با را مختلفی های مأموریت

 شدیم اعزام نفری ۳۲ الی ۳۱ گردان یک ما. بود سردشت منطقه در مین های میدان پاکسازی برای که شد واگذار ۱۱ سال

 کسی و  ناگهانی طور به و بود گذشته آنجا در ما مأموریت از روزی دو. کردیم خداحافظی وی با و نداشتیم ایشان از وخبری

( بودند جنوب ایشان موقع آن)آمد، قاسم حاج دیدیم که بود غروب ،دم شود پیدایش آنجا قاسم حاج که کرد نمی بینی  پیش

 کمی و باز روی با کرد، برخورد ما با بودیم دیده که گذشته های ماه با مقداری یک ؟ کنید می کار چه اینجا  قاسم حاج

 که را ایشان ی چهره رود نمی ،یادم رسید می نظر به حال سر خیلی ،و بودند محجوب و مظلوم  انسانی یک ایشان ، شیطنت

 ما. بزنم  سری دوستانم به ام آمده که گفت داشت، زیبایی بسیار ی چهره و آبی چشمان;داشت زیبای و معصومانه چهره واقعأ



 که وقتی بودند عجیبی انسان هم ،ایشان بود بخت فیروز رسول حاج ایشان نام که داشتیم را دیگری فرد یک تخریب گردان در

 می شهید فردا نفر دو این که رسیدیم این به شب های نیمه تا ما ،که افتاد خاصی اتفاقات شب تا لحظه آن ،از رسیدند هم به

 با دو هر و شوند می شهید  فردا که داشتند یقین ٪  ۳۱۱ طور به دو هر دارندو اطالع هم شهادتشان مکان و زمان از و شوند

 یکی و کرد جمع هم دور را گردان های بچه  نماز از بعد قاسم حاج. شود می واقع کجا در شهادتشان که دانستند می و ، هم

(:  امینی قائد آقای)داشتند، خلوتی هم با قاسم حاج و رسول حاج..بستند پیمانی هم با و خواند برادری ی صیغه را ها بچه یکی

 نشسته ماشین در دویشان هر که دیدم و رفتم هایشان سنگر و ها درچادر بودند شده پراکنده ها بچه دیگر که جلسه آن از بعد

 به غریب شاید باالخره کنند می صحبت ، خندند می میگن هم با اینها دیدم ایستادم نیــا که کردند اشاره من به دور  از و اند

 رسول حاج:  گفتم و رفتم رسول حاج سراغ ، شدند جدا هم از اینها اینکه از ،بعد بودند کرده خلوت هم با اینها دقیقه   ۳۲

 یک که گفت.  قاسم حاج هم زدو را حرف این رسول حاج هم. نیست چیزی که:  گفت ؟ شده چی.  دهی نمی راه را ما ؟ چیه

 چیه؟ داستان که کردم صحبت او با و کردم تحریک را رسول حاج. شوید می متوجه فردا که  قاسم حاج  من بین موضوعی

 حرف این که وقتی خواهی؟ نمی شفاعـت دیگر، شفاعــت: گفت چی؟ شفاعـت: گفتم خواهی؟ نمی شفاعت: گفت رسول حاج

 شد می زده ها حرف این و کردیم می شوخی هم با  قبالً ما گفت، حالتی یک با رسول حاج ، زد حلقه چشمانم در اشک زد را

 و گذشت شب داستان این۳.خواهم می شفاعت گویی؟آره می چه شما گفتم ، لرزید تنم که گفت حالتی یک با شب آن ولی

 ها بچه بود قرار و بود آمده تازه قاسم حاج ، کارون برای رفتیم می خط سمت به کردیم می حرکت روال طبق باید صبح

 پاکسازی کارهای ارتفاعبرای پایین آمد می ما با لنگش پای با روز هر رسول حاج ، بزند درمنطقه دیدی بادوربین  ببرنش

 حاج ، مین میدان سمت به کردیم می حرکت باید که کار پای به رسیدیم  ها روز آن ی همه خالف بر ، مین های میدان

 می جایی قاسم حاج با من نه گفت نیا، گوییم می شما به روز هر ، الحمدهلل:  گفتیم ما. آیم نمی امروز  من: گفت رسول

 هوای و حال و دادند می پیام ما به روشن خیلی دادیم گوش نشستیم بعدا ما که هایی حرف روشن خیلی ، بروم خواهم

   هم ظاهری نظر از که بودند رسیده ای مرحله به اینها و ، بود مشخص ٔ  کامال بود داده دست دویشان هر به که روحانی

 را اینها ما. کرد تقسیم تاصبح را خودش شخصی اساسیه اسباب رسول حاج و.افتد می دارد اینها برای اتفاقی یک که بود هویدا

 بچه از یکی به و بود خط پشت در که ما اردوگاه در آمدند آنها و مین  کارهای برای پایین رفتیم و گذاشتیم خودشان حال به

 زهرا یا بگویم بتوانم بریده زبان با  باشم زنده را ای لحظه یک که بشوم شهید جوری یک شهادتم موقع من که بود گفته ها

 سراسیمه که بودیم کار مشغول ساعتی۳ ساعت،۲ شاید ، شدیم مین میدان عازم ما و اردوگاه در آمدند اینها(.  علیها اهلل سالم)

 که دراردوگاه بودند آورده کنند، خنثی بودند نتوانسته پاکسازی در ها بچه  مین سری یک. دادند ما به را خبر و آمدند ها بچه

 تا چند ، بود کرده گیر چاشنی بود افتاده اتفاقی ،چه شود منفجر کنند می تردد ها بچه که نماند که کنند خنثی فرصت   سر

 این بیاییم حداقل مین میدان برویم توانیم نمی که ما گویند می خودشان با اردوگاه گردند می بر که وقتی اینها ، والمر مین

 را ها مین و کنیم رو کار ای خودمان ما دهند انجام را کار این آینده های روز قراره که اند آورده خط از ها بچه که هایی مین

 در بود نشده خنثی و بود نکرده عمل که والمــر های مین از تا ۲ بودند آمده ،اینها شود راحت ها بچه خیال که کنیم خنثی

 کرده خنثی را ها مین از یکی و کرد می کار بعدی مین روی دیگری و مین یک روی شان یکی نفرشان تانکها،دو چاله از یکی

 باز را چاشنی داشتند که وقتی ها مین از یکی ، آن یک ، نشسته حالت به بودند ایستاده ها مین روی که جوری همین و بودند

 پیـکـرش از سـر واحــد آن در شد منفجـر که زمانی بود نزدیـک مین به بیشتر چون قاسـم حاج. منفجـــرشد کردند می

 شد شهید دردناکی خیلی شکل به هم رسول حاج و دیدیم را ای آشفته اوضاع ، بود شده قطع  پاهایش و دست و ، جـداشـد

 حاج.  بود افتاده اتفاق ها بچه به داشت که وصیتی همان ولی کرد می بایدتمام واحد آن در دیدید می که را ایشان که وقتی

 دیگر روز آن شهادت از شیوه این و شهادت از مرحله این برای  بود کرده آماده را خودش که داشت، که آرزویــی به هم قاسم



  و رفتند شهــــدا. نمانــد گذاشت مـا بــرای که هایی انگــیــزه و خاطــرات جز و رفــت و مـا بیــن از کشیـــد پـــر

) شهید همرزم از شده نقل -۳ ۲.   کنـیم  منعــکس و منتـقل را اینها  کیفیتی هر با ، داریــم وظـــیفه ما و مـاندیم مــا

 )گروهری اسماعیل اقای)شهید همرزم   -۲( امینی قائد آقای

 اصغری قاسم حاج شهید نامه وصیت

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 المس و( ع) معصـوم امامان بر سالم و( ص) االنبیاء خاتـم به بیکران درود و وتعـالی تبـارک خداوند وستایـش حمد از پس

 خداوند که خمینـی امـام حقش بر نائب بر و عدل و قسط کننده برپا و بشریت لـم عا منجـی االسالم علیه مهـدی  برامام

 غلطان خون به شهدای  سالم و بدارد مستدام( عج) زمان امام آقا ظهور تا جهان مظلوم ملل همه سر از را برکتـش پـر سایـه

 .بفرماید عنایت جزئیل اجر و جمیل صبر آنها با خداوند  که معظمشان خانواده بر سالم و باطل علیه حق نبرد های جبهه

 در و نماید می وداع فانی دنیای این با روزی بشر خداست سوی به بازگشتمان و خداییم از ما راجعـون إلیـه وإنـا للـه إنـا

 چند این در را خودشان قدر که آنان بر وای صد و وای  شود می واقف اش آینده و گذشته عمل به و حاضر ربوبیت پیشگاه

 دل که افسوس شوند نمی آراسته نیک اعمال و حسنه اخالق به و نمایند نمی پر را دستشان یعنی دانند نمی فانی دنیا روزه

 غرور. نمایند می عمر سال صد چند انگار که بندند، می دل همچنان را فانی دنیای ی روزه چند دارند می دوست و بندند می

 . شوند می رانده خداوند درگه از نهایت در و کنند می سرکشی و اند زده غفلت ورزند می

 آنها به دیگر روز یک خواهند می اجازه  بنماید روحشان قبض خواهد می و آید می شان پیش الموت ملک وقتی گویند می

 کنند می اصرار چه هر. شود نمی داده اجازه هم باز و ساعت یک گویند می شود نمی داده اجازه آنها به و شود داده مهلت

 سر به غفلت در را دنیا روزه چند این چرا که این از  است حسرت روز روز، آن گویند می. دهد نمی گوش حرفشان به کسی

 .نمودند معصیت اند کرده گناه چرا اند آورده درد به را( ع) معصومین ائمه قلب چرا اند شده خدا غضب باعث چرا اند برده

 

 معصیت جز که صورتی در کرد بلند سر دنیا آن در توان می چگونه گذشت زشتی به ازعمرم مدتی که خجلم و شرمسار خدایا

 سپاه بسیج دین مخلص و عزیز برادران کنار در عمرمان از صباح چند باز که را خدای شکر  نداریم دیگری بار کوله گناه و

 و معلولین کنار از گردان قدر گران و بزرگوار شهدای کنار در گذشت ظلمت علیه نور های جبهه در اسالمی انقالب پاسداران

 صالحیت الجوه من وجه هیچ به عاصی حقیر این که داند می و است شاهد بهترین خود خدا گذشت مفقودین و مجروحین

 .صلوات العـالمین رب الحــمداله خدایا ام نداشته را سروران و عزیزان این کنار در مقدس  و پاک منطقه این به آمدن

 و بیهودگی به که عمری سراسری و گناهم به سویی از ندارم تو خشنودی و رضا جز ای خواسته که دانی می خود تو خدایا

 می بخششتنگه و فضل و رحمت به دیگر سوی از و نبخشی مرا نکند گویم می لرزد می تنم کنم می نگاه ام گذرانده غفلت

 با مسلمین که انشاءاهلل باشند مسلمین همه افراز سر بلندو سر که انشاءاهلل. شود می زیادتر بخشودگیت و رحمت به امیدم کنم

 جهان ءاهلل انشا ل دیده با و بزند کنار را خودش و میانمن های حجاب و ها زنگار شوند حاضر منّان خداوند پیشگاه به پر دست

 راه در شهادت جز به مرگی خدایا کشیم پر زودتر چه هر گناه و معصیت پا سرا دنیا این از و.  ببینم زودتر چه هر را حق



 محفوظ را ارتش سپاه، برادران و را امام یاران و بسیج برادران این خدایا. مده حقیر این و اسالم رزمندگان همه برای خودت

 .کن بر را ستم و ظلم خدایا.  بدار

 را بنده که خواهم می  شنود می را  بنده صدای که همه از.  کند اقدام باید خواهد می النّاس حق کس هر کنید اعالم ٔ  ضمنا

 شما و باشد نکرده شهدا خون مدیون را بنده که امیدوارم و....... و مادی و اجتماعی و دینی ، اخالقی لحاظ همه از.  کنید حالل

 .نیست هم ها زیان  جبران وقت که بشتابید نباشبد  غافل هم

 ۳۷/۲/۱۱  والسالم

 

 

 

 

 


