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شرح زندگی شهید:
شد  متولد  کودکی  کازرون  شهرستان  در   1341 مردادماه  هشتم 
که خانواده مذهبی خود را غرق شادی و سرور کرد و در محیطی 
به عرصه  پا  خانواده  ذکور  فرزند  اولین  به عنوان  معنویت  سراسر 
با به دنیا آمدن کاظم زندگی حیاتی دیگر و  این جهان گذاشت 
خدابینی خاص مجوز گرفت و محیط خانواده وی از قداست خاصی 

اینکه به سن 6  برخوردار گشت، او در این محیط رشد کرده تا 
سالگی رسید در این زمان بود که پا به محیط تعلیم و تربیت بگذارد 
او برای تحصیل وارد دبستان مجتهد شده و دوره ابتدائی خود را در 
این مدرسه به پایان رساند بعد از آن وارد مدرسه راهنمایی شهید 
قائدی )ادب سابق( شد و دوره سه ساله راهنمایی را در آنجا گذراند 
و بدنبال آن برای ادامه تحصیل به هنرستان صنعتی دکتر شریعتی 
انجمن اسالمی دانش  کازرون وارد شد. در محیط هنرستان عضو 
آموزان شد و در این نهاد نوپا فعالیت چشمگیری از خود نشان داد 
و سال های اول تا سوم را با موفقیت پشت سر گذاشت در این زمان 
بود که ندای )هل من ناصرًا حسین زمان( را بگوش دل شنید  و 
برای رویاروئی با کفار بعثی که به کشور اسالمی ما تجاوز کرده 
بودند رهسپار جبهه های نور شد و بعد از مدتی که در جبهه ها به 
نبرد با بعثیان ملحد مشغول بود به عضویت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی کازرون درآمد و در لباس مقدس پاسداران وظیفه خطیر 

حفاظت از ارزش های اسالمی را بعهده گرفت.
از اوایل جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران در جبهه ها به سر می برد 
و عشق عجیبی نسبت به مبارزه و دفاع مقدس داشت فرامین امام را 
با تمام وجود دریافت کرده و به آنها عمل می نمود در راه خدمت 
به اسالم و مبارزه پیکار با کفار بعثی با تمام سختی ها و مشکالت، 
دست وپنجه نرم می کرد و در این راه از هیچ گونه فداکاری دریغ 
نمی نمود. در میدان های نبرد مسئولیت های عمده و کلیدی بعهده 
داشت و رزمندگان همسنگرش شجاعت و صداقت عجیب او را 

تحسین کرده و عشق وصف ناپذیری به او داشتند.
حاج کاظم نه تنها معاون یگان دریایی لشکر مستقل المهدی )عج( 
بود بلکه در هنگام عملیات جهت یاری رسانیدن همسنگران خود 
در واحدهای دیگر به آنها پیوست. او در مصاف با بعثیان چندین 
بار در عملیات رمضان، خیبر والفجر و کربالی چهار مجروح شد 
و بدنش آماج ترکش های خمپاره گشته بود بطوری که تا لحظه 
شهادت تعداد زیادی ترکش در قسمت های مختلف بدنش وجود 
داشت و هر وقت به او می گفتند تحت عمل جراحی قرار گیرد و 
ترکش ها را بیرون بیاورد اظهار می داشت:که انشاءاهلل بعد از جنگ. 
گواه  باشند  مدارکی  اینها  دیگر  سرای  در  که  می خواست  شاید 

حقانیت و سند و افتخار در نزد محبوب حقیقیش.
حاج کاظم عزیز، در تاریخ 1365/2/10 ازدواج کرد و بدین طریق 
سنت رسول اکرم )ص( عمل کرد ولی چون عمل به وظیفه الهی 

را تکلیف خود می دانست به دنیا و سیمای فریبنده اش تمایل و با 
اینکه مدت اندکی از ازدواجش نمی گذشت باز در میدان های پیکار 
حاضر بود و نبرد مقدس خود را ادامه داد تا به معبودش لبیک گفته 

و این دنیا را رها کرده و راهی دیار باقی شد.
خاطراتی از زبان دوستان و همسنگران شهید محمدکاظم 

حسینعلی پور:
اسالم  دلیر  شهید عزیز در هنگام عملیات همانند همه رزمندگان 
دالورانه می جنگند و هیچ گونه خوفی در دل نداشت و ضمن اینکه 
به نبرد شجاعانه مشغول می شد یا دلسوزی برای دیگر رزمندگان 
به شمار می رفت در مواقعی که رزمنده ای مجروح می شد و یا به 
درجه رفیع شهادت نائل می گشت حاج کاظم عزیز آنها را بدوش 
کشیده و از خط مقدم دور می نمود بطوری که دلسوزی و صداقت 

از زبانزد رزمندگان اسالم گشته بود.
بقول دوستانش در عملیات کربالی چهار پیکر پاک شهدا را از 
بین باتالق و مرداب ها بدوش کشیده و به سمت نیروهای اسالم 
او  بود ولی  بسیار سنگین  اینکه آتش دشمن  با  منتقل می کرد و 
بدون توجه به آتش مشغول بود و فریاد می کشید که من لیاقت 

شهادت را نداشته و خداوند این و فیض عظیم را نصیبم نکرد.
در همین عملیات کربالی چهار حاج کاظم قهرمان بوسیله گلوله 
ترکش های  و  می شود  مجروح  بدن  ناحیه   )4( چهار  از  خمپاره 
خمپاره به پاها و دست و کتفش اصابت می کند ولی چون او از 
شدنش  مجروح  موضوع  بود  برخوردار  بسیار  اخالص  و  صداقت 
را از دیگران مخفی نگه می دارد موقعی که به کازرون مراجعت 
که  می کرد  سعی  برود  راه  درست  نمی توانست  اینکه  با  می کند 

قدم هایش را صحیح بردارد که جلب توجه نکند.
یکی از ترکش ها که به زانویش خورده بود او را بسیار ناراحت 
مشکل  تحملش  که  بطوری  می نمود  اذیت  ترکش ها  و  کرده 
بیرون  را  آنها  بوسیله عمل جراحی  اطالع خانواده  بدون  بود وی 
دیار  راهی   5 کربالی  عملیات  در  شرکت  باز جهت  و  می آورد 

عاشقان می گردد.
در مرحله اول عملیات کربالی 5 بعد از ساعت ها درگیری و مبارزه 
با کفار بعثی شهید حاج کاظم موج شکن بوسیله موج انفجار مجروح 
شده و به بیمارستان اهواز انتقال و تحت مداوا قرار می گیرد زمانی 
که از آغاز مرحله دوم عملیات آگاه می شود با  لباس بیمارستان 
فرار کرده و خود را به خط مقدم جبهه می رساند در شب عملیات 

را در کنار خود  او  را می شنوند و  ناباوری صدایش  با  دوستانش 
می بینند وقتی به او می گویند که شما باید اآلن در بیمارستان باشید 
به آنها اعتراض کرده و اظهار می دارد شما نباید جلو من را بگیرید 
من برای انجام عملیات آماده شده ام و در همین مرحله از عملیات 
کربالی پنج است که بوسیله خمپاره 120 کفار بعثی هدف قرار 
می گیرد و ندای حق را لبیک گفته و با جاری کردن شهادتین به 

وصال محبوب و مقصودش می رسد.
خالصه ای از وصیتنامه شهید:

این  بیندازد و  به تأخیر  بتواند مرگ خود را  هیچکس نیست که 
مسئله مرگ از اول خلقت بوده و هست و خواهد بود اگر قرار 
باشد کسی از مرگ خالص یابد چه کسی مقدم بر حضرت رسول 
که  کسانی  و  غافل  انسان های  ای  نیست،  این چنین  ولی  اکرم، 
شیطان یاد مرگ را در دل های شما ربوده است به فکر باشید که 

این مرگ باید همه را در برگیرد.
بر  توشه  خود  فانی  دنیای  برای  که  اندازه  همان  به  الاقل  پس 
آخرت  سفر  که  بدانید  بردارید  توشه  هم  آخرت  برای  می دارید 
بسیار سخت است و همه باید از این راه پر پیچ و خم و طوالنی 
از این راه احتیاج فراوان به توشه راه دارد اگر  عبور کند، عبور 
کسی این توشه را هنگام مرگ به همراه نداشته باشد در راه می ماند 

و نمی تواند به مقصدی نیکو برسد.
و  بیاد آن سفر سخت  پیوسته  و  فکر کنید  عاقالنه  و  بیائید  پس 
پس انداز  صالح  عمل  خود  آخرت  برای  و  باشید  آخرت  طوالنی 
بردارید،  مقام پرستی  و  دوستی  مال  این  از  دست  بکوشید  نمائید 
عالقه خود را نسبت به مادیات کم کنید که این مادیات نفعی در 

سرای ابدی به شما نمی رساند و شاید هم مضر باشد.
من به عنوان کسی که تنها و تنها برای دفاع از حاکمیت اسالم و 
نظام جمهوری اسالمی و اطاعت از خدای متعال طبق وظیفه اسالمی 
و انسانی خود و دور او مادیات و تعصبات دنیوی وارد در جنگ 
شده ام و در این راه شهید شده ام به شما سفارش می کنم که تقوای 
الهی را که بهترین و واالترین وسیله نجات انسان در رساندن به 
کماالت دنیوی و اخروی است را رعایت نمائید خدا را در همه 
حال به یاد داشته باشید تا انشاءاهلل الطاف الهی شامل حالتان بگردد.

روحشان شاد راهشان پر رهرو
)ع(  سجاد  امام  تکاور  تیپ  تبلیغات  و  عمومی   روابط 

کازرون

سردار شهید حاج محمدکاظم حسینعلی پورسرداران شهید

با سرعت و تکنیک  قهار  فوتبال کازرون گلزنی  مهاجمان  بهترین  از  معرفی یکی  به  این شماره  در 
منحصر بفرد خواهیم پرداخت.

غالمحسین ابراهیم پور متولد: 1338 کازرون
مدرسه راهنمایی داریوش سابق و شهید بهبهانی نژاد فعلی یکی از مکان های ورزشکار پرور وافتخار 
آفرین در ورزش کازرون بوده و بزرگان زیادی به جامعه ورزش کشور تحویل داده است. غالمحسین 
ابراهیم پور نیز یکی از پرورش یافتگان این مدرسه بوده است. در سال 1353 در کنار این مدرسه زمین 
فوتبال کوچکی بود و محل بازی بچه ها که یکی از این بچه ها غالمحسین ابراهیم پور که با تکنیک و 
سرعت بال و قدرت گل زنی چشم ها را به سوی خود خیره می کرد و توسط رحیم حامدی کشف شد و 
به تیم پرقدرت و باابهت شهباز معرفی شد. ابتدا در این تیم به عنوان ذخیره رحمت اله عظیمی گلزن تیم 
شهباز انتخاب شد و در اولین فرصتی که مربیان شهباز به غالمحسین دادند آنقدر خوش درخشید که تا 

پایان عمر ورزشی خود دیگر رنگ نیمکت ذخیره را به چشم ندید.

سال 1355 تیم شهباز که یک تیم کاماًل جوان و یکدست بود با بازی های زیبا و سراسر هجومی جایگاه 
ویژه ایی در دل تماشاگران کازرونی بدست آورد. این تیم با اقتدار به فینال باشگاه های کازرون راه 
یافت و در بازی فینال تیم پرقدرت رستاخیز را با دو گل شکست داد که زننده یکی از این دوگل 
غالمحسین ابراهیم پور بود. غالمحسین خیلی زود به اوج شهرت رسید. شوت های وحشتناک و پرقدرت 
از  نیز  اخالقی  لحاظ  از  و  بود  ایشان  فنی  از خصوصیات  بفرد  منحصر  تکنیک  و  سرسام آور  سرعت 

بهترین ها بودند.
غالمحسین ابراهیم پور بارها در دوهای سرعت 100 و 200 متر به مقام قهرمانی رسید و همین امر باعث 
شد که تماشاگران در کازرون به ایشان لقب پلنگ کازرون دادند. ایشان عالوه بر فوتبال و دوهای 

سرعت در والیبال آموزشگاه ها نیز ا ز بهترین و افتخارآفرین ها بودند.
در  تاج  به  تیم  این  نام  تغییر  با  و  شهباز  تیم  با   55 ل  سا  در  قهرمانی  از  بعد  پور  ابراهیم  غالمحسین 
باشگاه های کازرون شدند.  بزرگساالن و جوانان  قهرمانی در هردو رده  مقام  به  نیز مجددًا  سا ل 56 
 1358 سال  در  رسید  نایب قهرمانی  مقام  به  پرسپولیس  تیم  از  شکست  از  بعد   1357 ل  سا  در  و 
نایب قهرمانی دست یافت.  به مقام  به مقام قهرمانی کازرون و در سا ل 1359  استقالل  تیم  با  مجددًا 
از  مادرشان  مرحومه  نارضایتی  خاطر  به  ولی  شد  دعوت  کازرون  منتخب  تیم  به  بارها  مدت  دراین 
به  مادر  رضایت  جلب  با  و   1364 ل  سا  در  باالخره  اینک  تا  داد  انصراف  منتخب  تیم  با  همکاری 
و  سال  همین  در  و  یافت  دست  فارس  در  نایب قهرمانی  مقام  به  تیم  این  با  و  پیوست  منتخب  تیم 
خداحافظی  ورزش  میادین  از  )ابومسلم(  استقالل  تیم  لباس  با  همیشه  برای  سالگی   28 سن   در 
کرد. غالمحسین ابراهیم پور بهترین گل خود را به تیم کیان شیراز در بازی برگشت در کازرون زده 
)3-1 بنفع تاج کازرون( ولی گل به تیم انقالب و گل به تیم اکباتان که از نقطه کرنر وبصورت مستقیم 

زده را فراموش نشدنی می داند )3 گل بدین طریق زده(
 از بازی در کنار رحیم برزگر و محمود دهقان در تیم باشگاهی و در تیم منتخب در کنار قاسم ریحانی 
محمدحسن دهقانی و ماشااله دژکام احساس رضایت و خشنودی می کند و تنها مدافع سرسخت در مقابل 
خود را سید محمود موسوی مدافع تیم رستاخیز و انقالب می داند. و از مربیان خود آقایان راسخ / برزگر 
/ عابدی/ کشتکار / هنرمند ویوسف جعفری به نیکی یاد می کند. همچنین از سعید نقیبی همبازی خود 

به عنوان مشوق یاد می کند.
 غالمحسین خان خدا قوت و خسته نباشی

محمدرضا پوالدی

معرفی بزرگان ورزش کازرون
این شماره؛ غالمحسین ابراهیم پور

اواسط  در  که  فوتبالی  به  گذرا  نگاهی  با 
به  ارتش  پادگان  افسران  توسط  و   20 دهه 
کازرون پا گذاشته بود و در دهه 40 و 50 
به اوج شکوفایی  رونق گرفت در دهه 60 
های  قطب  از  سال  سالیان  و  رسید  خود 
فوتبال فارس بود و امروز از آن همه شکوه 
و جالل تنها پیکر نیمه جانی باقی مانده است 
دریافتیم که باید به دنبال علل و عوامل این 
سقوط دهشت بار گشت، تا بتوان اگر همتی 
و نیتی باشد آن را از مرداب بیرون کشید و 

صیقل خورده تحویل نسل جوان داد.
ورزش مدارس و نقش آن در اوج و فرود 

فوتبال کازرون:
 18 تا  سالگی   7 سن  از  که  دانش آموزی 
تعلیم  دوران  بهترین  درست  یعنی  سالگی 
نظر  وزیر  مدرسه  در  را  خود  تربیت  و 
است  ایام  این  در  میگذراندو  خود  معلمین 
او را  بجا  با آموزش درست و  که می توان 
شکل داد. ورزش موجب ایجاد شور و شادی 
سالمت  عین  در  مدارس  ورزش  و  می شود 
فکری و روحی، حس رقابت، حس رفاقت، 

حس همکاری و اتحاد را موجب می شود.
ورزش مدارس در تمامی رشته های ورزشی 
ارزش  از  دنیا  کشورهای  همه  میان  در  و 
تمامی  و  بوده  برخوردار  خاصی  اعتبار  و 
بزرگان و قهرمانان پایه و اساس ورزش خود 
بدان مدیون  دانسته و  از ورزش مدارس  را 
با  متأسفانه  که  بود  برقرار  آموزان  هستند. 
افول آن ورزش و بخصوص فوتبال کازرون 
نیز روبه افول رفت. ورزش مدارس بهترین 
اگر  و  بود  رشته  همه  برای  سازی  پشتوانه 
دچار  ورزش  بدنه  شود  ایجاد  آن  در  خللی 
آسیب جدی می شود. پس برای احیا ورزش 
باید و بایست که ورزش مدارس را اصولی 

وجدی بازسازی و قوی کرد.
زیرساخت و سخت افزار مناسب

در چند دهه گذشته در کازرون در هر محله 
وجود  فوتبال  خاکی  زمین های  منطقه  و 
داشتند که وجود این زمین ها خود باعث و 
بانی فوتبالیست شدن خیل عظیمی از جوانان 
و نوجوانان می شد و محلی بود برای تمرین 

و  مسابقات  برگزاری  و  باشگاهی  تیم های 
که  استعدادها،  کشف  برای  مکان  بهترین 
زمین ها  این  شهری  گسترش  با  متأسفانه 
در  خود  این  و  رفتند  بین  از  یک  به  یک 
افول و غروب فوتبال کازرون بسیار مؤثر و 
تأثیرگذار بود. اگر اراده واقعی برای احیای 
فوتبال کازرون باشد با یک اتحاد و وحدت 
می توان زمین های خاکی را در اطراف شهر 

ایجاد و احیا کرد.
نیروی انسانی متخصص

هر سیستم کارآمد برای گردش خود باید از 
نیروی انسانی متخصص و به روز بهره مند باشد 
که فوتبال نیز با توجه به قدرت نفوذ خود از 
این قاعده استثناء نیست. نیروی انسانی خود 
پرورش   -1 می شود  تقسیم  بخش  چند  به 
مدیران متخصص فوتبالی و یا ورزشی )که 
در همه دنیا مرسوم بوده( 2-پرورش مربیان 
پرورش   -3 تحصیل کرده  و  آموزش دیده 
داوران کارآزموده 4- ایجاد و فراهم سازی 
فرهنگ ورزشی جهت داشتن هواداران آشنا 

به فرهنگ ورزش
احیای ورزش محالت

به  باید  فوتبال  احیا  ستون های  دیگر  از 
ورزش محالت جهت گسترش ورزش میان 
همه قشرها و در همه نقاط جهت شناسایی 
ورزش  کرد.  اشاره  بالقوه  استعدادهای 
محالت در پخته شدن و آبدیده شدن یک 
ورزشکار یا فوتبالیست نقش مهم و حیاتی 

دارد.
در  جغرافیایی  نظر  از  کازرون  آخر  در  و 
خوزستان  استان های  با  وهمجوار  مسیر 
و  دارد  قرار  فوتبالخیز  استان  دو  بوشهر  و 
موجب  همجواری  این  درگذشته  همچنانکه 
استان  دو  این  فوتبالیست های  وآمد  رفت 
در کازرون بوده می توان از این فاکتور تیز 
مفید  و  مؤثر  مراودت ورزشی  برگزاری  با 

فایده باشد.
که صد البته تمامی این ها منوط به خواست 
واقعی جهت برون رفت فوتبال کازرون از 

شکل و شمایل فعلی آن است.
محمدرضا پوالدی

فوتبال کازرون در چالش

یکی از با اصالت ترین و پرافتخارترین تیم های فوتبال کازرون تیم تاج بود که در سال ۱۳۴۲ توسط 
زنده یاد امان اهلل خان امیر عضدی و زنده رسید اسماعیل جوادی تشکیل شد این تیم در دهه ۵۰ ابتدا با 

نام پیمان و سپس با نام پاس خدمات شایانی به فوتبال کازرون کرد

این قاب مربوط به زمانی ست که این تیم با نام پیمان در رقابت ها حضور داشته است.

ایستاده از راست:-۱- خداکرم دژکام ۲- قاسم عبادی ۳- عباس راسخ ۴- باقر باقر پور ۵- منوچهر 
خسروانی ۶- حسن خواجه ای ۷- غالمرضا خرمک و نشسته از راست: ۱ عباس شاکری ۲- محمدحسن 

پورتقی ۳- ماشااهلل فروغی ۴- شادروان جعفر عبادی ۵- ابوالفتح نظرزاده ۶- ماشااهلل دژکام

پنجره ای روبه خانه پدری

دکتر داودی عضو کمیته پزشکی فدراسیون هندبال کشور شد
ایران، عضو کمیته  هندبال  فدراسیون  رئیس  از طرف  داودی طی حکمی  عبدالرسول  دکتر 

پزشکی این فدراسیون شد.
با حکم دکتر علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسالمی ایران دکتر عبدالرسول 
داودی به عنوان مشاور رئیس فدراسیون در حوزه پزشکی و عضو کمیته پزشکی فدراسیون 

هندبال کشور معرفی شد.
 در این حکم آمده است که:

جناب آقای دکتر داودی، نظر به تعهد، تخصص و شایستگی حضرت عالی و به موجب این 
ابالغ شما را به سمت عضو کمیته پزشکی فدراسیون و مشاور این  جانب در حوزه پزشکی 

فدراسیون منصوب می  نمایم.
الزم به ذکر است که با توجه به برگزاری مسابقات جوانان آسیا در مهرماه سال جاری در 
شیراز، دکتر داودی به عنوان دبیر کمیته پزشکی فدراسیون در این دوره از مسابقات حضور 

خواهد داشت.


