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فقطقسمتیازپاهایشدرپوتینباقیماند...
غفوریـان -فدیشـه نیشـابور هیـچ گاه
مهربانـی هـای مرحـوم شـیخ محمـد علـی
اخبـاری را فرامـوش نخواهـد کـرد   .وقتـی
خبـر شـهادت فرزنـدش «هـادی» را بـه او
رسـاندند گفـت« :هـادی در تنـور نسـوخت
تـا بمانـد در کربلای ایـران بسـوزد»...
حـاال  35سـال از شـهادت هـادی مـی گذرد،
او کـه تخریبچـی گـردان تخریـب لشـکر 21
امـام رضا(ع)بـود ،در عملیـات والفجـر8
در اسـفند  62راه آسـمان را از راه هـای
زمینـی بهتـر یافـت و توانسـت روح
خـود را بـه پـرواز درآورد .امـروز در
سـی و پنجمیـن سـالگرد عـروج
تخریبچـی شـهید هـادی
اخباری کـه از شـهدای پایگاه
شـهیدمحمدجوادوهاب رجایـی
مسـجد موسـی بـن جعفـر(ع) در
منطقـه طلاب مشـهد بـه شـمار مـی
آیـد ،روایـت هایـی دربـاره ایـن شـهید را بـا
هم مـرور مـی کنیم تـا جانمـان از زاللـی یاد و
نامـش جالیـی دوبـاره یابـد.

•ماجرای نسوختن در تنور

مرحوم شـیخ محمدعلـی پدر هـادی در خاطره
ای از کودکـی فرزنـدش میگویـد« :زمانـی که
در یکـی از روسـتاهای اطـراف سـبزوار زندگی
می کردیـم ،هادی شـش سـاله بود .خانـه های
آن جا گنبـدی بود که بـاالی آن روزنـه ای برای

نفر وسط :شهید اخباری

تهویـه هـوا داشـت و معمـوال زیـر آن روزنـه تنـور
را تعبیـه مـی کردنـد .یـک بـار که هـادی بـا بچه
هـای هـم سـن و سـالش در حـال بـازی بـود ،از
یکـی از همیـن روزنـه هـا در تنـور داغ همسـایه
کـه مشـغول پخـت نـان بـود افتـاد .ناگهـان
متوجه سـروصدا شدم ،خودم را رسـاندم ببینم
چـه خبـر اسـت کـه دیـدم طفلـی را از تنـور در
آوردند ،تمـام بدنش سـوخته بود .دیـدم هادی
اسـت و دیگـر جـان نـدارد .دکترهـا جوابـی
ندادنـد و مـا متوسـل بـه امـام رضـا (ع) شـدیم و
آقا ،هـادی را شـفا دادند و یک جسـم بـی جان،
بـه جـان آمـد».

•مادرجان یادت هست؟

هادی به زندگی بازگشـت تا سـال
هـا بعـد در عملیـات والفجـر
 8تمام تنـش را بـرای حفظ
اسلام قربانـی کنـد .او
در فـرازی از وصیـت
نامـه اش مـی گویـد:
«مـادر مهربـان و بهتـر
از جانـم ،یادت هسـت
هنگامـی کـه سـوخته
بودم و امیـدی به زنده
ماندنـم نبـود چـه شـد
کـه بـاز حیـات مجـدد
یافتـم .آیا بـه جز لطف
خدا بود که خواسـت

بنده اش با شـناخت واالتری به سوی او بیاید»...
عملیات والفجر 8در منطقه نهـر خین ،جزیره ام
الرصـاص و فاو انجام شـد .ایـن عملیات بـه دلیل
عبـور از اروند در نـوع خود
منحصربه فرد بوده
ا سـت  .ا گر چه
عر ا قی هـا
عبـور از ارونـد
ر ا کا ر ی
غیر ممکـن
میدانسـتند،
امـا رزمنـدگان
مابا آموزشهای
سـخت

موفق شدند در هوای بسیار سـرد زمستان از این
رود عبور کنند .عراق باوجود پاتک های سنگین
برای بازپس گیـری فاو طی سـه ماه موفـق به این
کار نشـد.در یکی از شـب های عملیات ،فرمانده
دسـتور می دهد خانـه ای که بیـن آن هـا و عراقی
هـا قـرار دارد منفجر شـود .شـهید اخبـاری برای
انفجار می رود و این آخرین ماموریت او می شـود
و بهانـه پـروازش.

•پرواز هادی و مجروحیت معاونش

حـــاج حــســیــن پ ــی ــرزاد هــمــرزم و هــم محله
ای شهیدهادی اخــبــاری ،آن اتــفــاق را این
طورروایت می کند« :در والفجر  ۸در مسجدی
به همراه دیگر برادران تخریب لشکر  ۲۱امام
رضــا(ع) مستقر بودیم .شهید اخباری یکی
از ســرگــروه هــای انــفــجــارات تخریب بــود .به
اتفاق او به آن طرف اروندرود رفتیم ،جایی که
در میان نخل ها ،خاکریز زده بودیم .عراقی
ها هم خاکریز داشتند .بین خاکریز ایــران و
عراق چهار اتاق بود که فاصله اش به خاکریز
ما نزدیک تر بــود .ضمنا بـــرادران تخریب در
جــلــوی خــاکــریــز ،مــیــدان مــیــن ایــجــاد کــرده
بودند تا از هجوم عراقی ها جلوگیری شود .
فرماندهی لشکر ،روز قبل دستور داده بود که
این اتاق ها منهدم شود تا متحمل تلفات کمتری
شویم .همان شب چگونگی انهدام این خانه ها
را از مسئول تخریب پرسید و سریع دست به کار
شد .بچه ها با راهنمایی هادی ۱۶عدد مین ضد
تانک را در چهار گوشه اتاق ها کار گذاشتند و به
وسیله فتیله به هم متصل کردند .او نیروها را
به پشت خاکریز هدایت کرد تا خودش انفجار
را انجام دهد .در همین لحظه که بچه ها عقب
رفته بودند ناگهان یک گلوله خمپاره به او و
معاونش شهید مجید غفوری اصابت کــرد و
تمام خانه ها منفجر شد .غفوری مجروح شده
بود ولی از هادی اخباری فقط قسمت هایی از
پاهایش  ،یک جفت پوتین و تکه هایی از گوشت
صورتش پیدا شد.

دیدار خانواده شهدای مرزبانی
وبازاریمشهدباتولیت
آستان قدس رضوی

•وقتی از شهادتش مطلع شدم...

وقتـی از شـهادت هـادی مطلـع شـدم رفتـم
اورکتـش را برداشـتم داخـل جیبـش یـک تکـه
کاغـذ بـه انـدازه کـف دسـت دیـدم کـه روی آن
نوشـته بـود« :خدایـا نمـی دانـم چـرا ایـن گونـه
شـده ام ،وجـودم چیـز دیگـری را احسـاس مـی
کند ،انـگار دنیـا برایم قفسـی تنگ شـده اسـت.
در خـود قـدرت پـرواز پیـدا کـرده ام ».ایـن کاغذ
را کـه خوانـدم خیلـی منقلـب شـده بـودم .البتـه
از قبـل احسـاس مـی کـردم کـه هـادی ماندنـی
نیسـت آخر من خودم دیـده بودم وقتـی در صف
نمازجماعت مـی ایسـتاد بدنش مـی لرزید .بعد
از شـهادتش متوجه شـدیم کـه دورتـر از مقر یک
قبری کنـده و یـک نفـر از همرزمان دیـده بود که
او شـب هـای جمعـه داخـل قبـر مـی رفتـه و راز و
نیـاز میکـرده اسـت.

•وقتی به معراج الشهدا ء رسیدم...

روایـت خواهـر شـهید نیـز از زمانـی کـه خبـر
شـهادت بـرادرش را مـی شـنود ،خواندنـی
اسـت .از معـراج الشـهداء تمـاس گرفتنـد کـه
بیاییـد برای تشـخیص هویت شـهید .چـون پدر
و مـادرم در خانه نبودنـد خودم چادر سـر کردم
و رفتـم بـه معـراج الشـهداء .در مسـیر کـه مـی
رفتـم بـرای خـودم ایـن طـور ترسـیم مـی کـردم
که مـن االن برسـم بـه جنازه هـادی چـه حالتی
دارم ...علـی الظاهـر وضعیـت پیکـر هـادی
وخیـم بود چـون وقتـی رسـیدم بـه آنجـا ،برای
این که شـوکه نشـوم چند تابـوت نشـانم دادند.
همـه تیـر و ترکـش خـورده بودنـد امـا بـدن هـا
سـالم بود ولی هیچ کدام هادی نبودنـد .تا این
کـه یکـی از تابـوت هـا را نشـانم دادنـد .مشـتی
خاکسـتر بـه مـن دادنـد .تنهـا قسـمت بدنـش
کـه سـالم بـود ،پاهایش بـود کـه هنـوز در پوتین
بود .شـهید هـادی اخباری در سـال  1345در
نیشـابور بـه دنیا آمـد ،محـل زندگی اش مشـهد
بـود و در اسـفند  1362در عملیـات والفجـر8
در منطقـه فـاو ،بـه فیـض شـهادت نایـل آمـد.

نفر چپ :شهید اخباری

عطریازیادبودهنرمندودانشجویشهیدمهدیمنصوب

گلویش را بوسیدم

غفوریــان -دانشــجو و هنرمنــد شــهید مهــدی منصــوری نــژاد کــه
بیشــتر بــه مهــدی منصــوب شــناخته مــی شــود ،از شــمار شــهدای
هنرمنــد دفــاع مقــدس اســت کــه عضــو واحــد اطالعــات و عملیــات
لشــکر 21امــام رضــا(ع) بــود و اول اســفند 66در منطقــه عملیاتــی
جزیره مجنون در یک ماموریت شناســایی به قافله شــهیدان پیوست.
احمــد بــرادر ایــن شــهید کــه خــود دســتی در هنــر انقالبــی دارد
دربــاره بــرادر شــهیدش به خراســان مــی گوید :چنــد ویژگی شــاخص
در بــرادرم مهــدی آقــا بــارز بــود ازجملــه عالقــه وافــر او بــه حضــرت
امــام(ره) کــه تــاش مــی کــرد ایــن اطاعــت پذیــری از رهبــر و امــام
انقــاب را در تمامی ســاحت هــای زندگــی فــردی و اجتماعی
اش متبلــور ســازد .حتــی آثــار هنــری و خوشنویســی هایش
نیــز بیشــتر برگرفتــه از کالم حضــرت امــام و پیــام های
ارزش مدارانــه اســت.
احمدآقــا دربــاره بــرادرش می گویــد :به نظــرم مهدی
آقــا نمونــه   و نمــادی از یــک جــوان مومــن انقالبــی
بــود کــه رهبــر انقــاب بارهــا دربــاره ویژگــی
هــای چنیــن جوانانــی مطالــب مهمــی
را بیــان فرمــوده انــد .دربــاره دیگــر
ویژگــی هــای بــرادر شــهیدم مــی
توانــم بگویــم کــه او بــه شــدت اهــل کار
و تحصیــل و تــاش بــود .از دوران نوجوانــی
کار مــی کــردو در راه معیشــت خانــواده کوشــا
بود .اهــل نوحــه خوانی هــای حماســی و مداحی
اهــل بیــت(ع) نیــز بــود و دانشــجویان ه ـمدوره ای او
در دانشــگاه گیــان نواهــای او را هنــوز بــه یــاد دارنــد.
عالوه بــر ایــن مــوارد ،هنــر خوشنویســی اوبود کــه این
اســتعدادش را نیــز در مســیر ارزش هــا و جبهــه و انقــاب بــه
کار گرفتــه بــود.

•بهروایتمادر
احمــد آقــا در خاطــره ای از مادرشــهید از آخریــن دیــدار برایــم روایــت

مــی کنــد از زمانــی کــه در آخریــن اعزامــش یعنــی اســفند ســال66
بــه راه آهــن بــرای بدرقــه رفتــه بودیــم کــه بــه مهــدی گفتــم :پســرم بیــا
خداحافظــی کنــم .او آمــد و مــن زیــر گلویــش را بوســیدم وبــه خــدا
ســپردمش .آن لحظه یادم از وصیــت حضرت فاطمــه (س) به حضرت
زینــب (س) آمد که ســفارش کــرده بودنــد زیرگلــوی امام حســین (ع)
را ببوســد .مهــدی بــه جبهــه رفــت و وقتــی پیکــر مطهــر او را بــه
مشــهد آوردنــد ،دیــدم کــه زیــر گلویــش ترکــش خــورده بود.
وقتــی بچــه بــود دوســت نداشــت بیــکار باشــد و منتظــر
دســترنج پــدرش بماند.بــرای همیــن پــول هایــش را
جمــع مــی کــرد و چیزهایی مــی خریــد تــا بتواندبفروشــد
و از ســودش خــرج خــودش را درآورد .مثــل خیلــی هــا از
کارگــری و دستفروشــی خجالــت نمــی کشــید وایــن
نــوع کار کــردن را مایــه   بــی آبرویی نمی دانســت،حتی
وقتــی دانشــجو بــود ،تابســتان هــا مــی رفــت تــوی
بــاغ هــای مشــهد ،ســیب چینــی مــی کــرد .روزنامــه
فروشــی و میــوه فروشــی انجــام مــی داد .گاهــی هــم
بــا شــوهرخواهرم کــه بنا بــود بــه کارگــری میرفت.
شــهید مهــدی منصــوب کــه هنــگام شــهادت
دانشــجوی مهندســی عمــران دانشــگاه گیــان
بــود در ســال 1342در شــهر مشــهد بــه دنیــا آمــد
و در ســال  1360در منطقــه عملیاتــی جزیــره
مجنــون بــه آســمان پــرواز کــرد .پیکرپــاک ایــن
شــهید در روســتای ابــرده علیــا آرام گرفــت.در
بخشــی از وصیــت نامــه ایــن شــهید آمــده اســت:
«خداونــدا ! از ایــن کــه نتوانســتم در دنیــا آن
طــور کــه مــی خواســتی عمــل کنــم خجــل
هســتم .از گناهانــی کــه کــرده ام ،از
نافرمانــی هایــی کــه کــرده ام ،از کجــروی
هایــی کــه کــرده ام خجــل هســتم.
خدایــا تــو خــود مــی دانــی کــه فقــط بــرای
رضــای تــو بــه جبهــه آمــده ام .فقــط امیــدوارم
کــه از گناهــان مــن در گــذری»...

اولین یادواره هنرمند شهید مهدی منصوب
اولین یــادواره هنرمند شهید مهدی منصوب با روایت گری همرزمان این شهید؛ علیرضا
دلبریان  ،محمدرضا ماندگار  ،دکتر احمدپور ،صادق شاه تقی ومهدی میری یک شنبه5اسفند
ساعت  18:30در سینما هویزه برگزار می شود .همچنین در این مراسم مستند «گلویت را
می بوسم» که روایتی درباره این شهید است ،اکران خواهد شد.

نمونهای از هنر خوشنویسی شهید منصوب

جمعی از خانواده شهدای مرزبانی و بازاری مشهد
با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کردند.
به گــزارش آستان نیوز ،در این دیــدار که
همزمان با روز تکریم مادران و همسران
شــهــدا صـــورت گــرفــت ،جمعی از
روحانیان سراسر کشور نیز حضور
داشتند و حجت االســام و المسلمین
رئیسی با طرح این پرسش که کدام شهید
و جانباز بدون ارتباط با هیئت و مسجد به این
مقام شامخ رسیده است ،بیان کرد :نقش مساجد
در انسانسازی و قهرمان پروری بیبدیل است،
مساجد شبکه اجتماعی حقیقی در برابر شبکه
اجتماعی مجازی هستند که بر محور د لهای
مؤمنان و مؤمنات بوده و دست قدرت پروردگار
اعضای آن را کنار یکدیگر قرار داده است.

•دیدارخادمیاران رضوی با مادران شهدا

این خبر همچنین حاکی اســت ،فاطمه دژبرد
سرپرست مرکز بانوان و امور خانواده آستان قدس
رضوی نیز گفت :به مناسبت آغاز هفته «تکریم
مــادران شهدا» جمعی از خادمیاران رضــوی با
مادران شهدا دیدار کردند .به گفته وی دیدار با
مادران شهید در مشهد و تکریم آنان به مناسبت
هفته تکریم مادران شهدا از سالروز رحلت حضرت
ام البنین (س) تا سالروز والدت حضرت زهرا (س)
ی شود .وی گفت :این برنامه به همت کانون
اجرا م 
خادمیاری خانواده شهدای این مرکز و با همکاری
مجمع مردمی مساجد و معاونت فرهنگی سپاه
امام رضا (ع) برگزار شده است.

