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نصبپالکافتخاربرسردرمنزلشهیدمدافعحرمجوادجهانی

آقاجواد،افتخارمحــله

مریم ترسول -هشتصدمین پالک افتخار شهدای محالت مشهد ،روز
گذشته طی مراسمی همزمان با روز بزرگداشت شهدا ،بر سر در منزل
شهید مدافع حرم جواد جهانی نصب و رونمایی شد .این شهید مدافع
حرم که از کارکنان موسسه فرهنگی هنری خراسان بود ،آبان ماه 95
در منطقه حلب سوریه به شهادت رسید.به گزارش خراسان ،در این
مراسم که با حضور خانواده های معظم شهیدان
مــدافــع حــرم جهانی ،اســـدی ،قاسمی
دانــا و محرابی ،جمعی از مسئوالن
شهرداری ،فرماندهان نواحی سپاه،
سردبیر روزنامه خراسان و اهالی
محله پیروزی مشهد برگزار شد،
ضمن تقدیر از خــانــواده شهید
جهانی از پــاک افتخار بر سر در
منزل این شهید رونمایی شد.
در ایـــن م ــراس ــم ،رئــیــس دبــیــرخــانــه
شــورای اجتماعی محالت مشهد گفت:
مشهدالرضا(ع) بیش از ۱۲هزار شهید را تقدیم
انقالب و دفاع مقدس کرده است و طبق آمار ،بیشترین تعداد شهدای
مدافع حرم را دارد که این موجب افتخار ماست و این افتخار باید برای
اهالی مشهد و محله های شهر باقی بماند.مجتبی منتظری درباره
اهمیت نصب پالک افتخار شهیدان در محله هایی که شهدا درآن زندگی
می کردند ،گفت :نشان دادن منزل شهدا در محالت کمک می کند

محرابی ها با ما می زیستند ،در همین
دوران بمباران تهاجم رسانه ای و فرهنگی با
ما و در کنار ما زندگی می کردند
اما ثابت کردند که با رعایت
تقوا و مراقبت از نفس ،می
توان قله های معرفت را به
سادگی پیمود .ممتازی
م ــدی ــر روابـــــط عــمــومــی
شهرداری منطقه  ۹نیز در
این مراسم ضمن تجلیل
از مقام شامخ شهیدان،
بیان کرد :شهدا در نهایت
عشق و بی هیچ منتی ،جان
خود را تقدیم می کنند و
بهای ایــن کــار خــود را که
ســعــادت ابـــدی اســـت ،از
خداوند می گیرند.
ایــن خبر حاکی اســت که
ساعت  9صبح امروز ،مراسم
عطرافشانی مزار شهید مدافع
حــرم جــواد جهانی در بوستان
خورشید برگزارمی شود.

تا اهالی محله ها بدانند یک انسان مجاهد ،رشادت ورزیده و از همین
نقطه و محله برای دفاع از دین و میهن اسالمی خود به میدان جهاد گام
نهاده است.وی با اشاره به این که شهرداری در خصوص تکریم و هویت
بخشی به محله ها و معابر دو هدف مهم را دنبال می کند ،گفت :یکی از
اهداف این است که اسامی شهدا را در معابر شهر داشته باشیم و دوم این
که پالک افتخار هر شهیدی بر سر در منزلش در محالت نصب شود.
منتظری با اعالم این که تا کنون شهرداری بیش از ۹هزار معبر شهر
از ۴۰هزار معبر را به اسم شهدا نام گذاری کرده است ،گفت :سه هزار
شهید دیگر باقی مانده اند که برای نام گذاری معابر به اسم آن ها ،رضایت
خانواده و محل یابی مناسب در سطح شهر نیاز است و این مسیر در حال
پیگیری است .به گفته منتظری با نصب پالک برسردر منزل شهید
جهانی ،تعداد پالک های افتخار شهدا در محالت مشهد به  ۸۰۰رسید.

شهیدانهمچونمادرهمینجامعهمیزیستهاند
در ادامه این مراسم ،برادر شهید مدافع حرم حسن قاسمی دانا و از
فعاالن فرهنگی گفت :اگر حرف از حسین بن علی می زنیم ،عده ای ما
را محکوم به تحجر و عقب ماندگی می کنند ،در جواب آن ها می گوییم
که تا زنده ایم ،یاد و نام حسین بن علی(ع) در پیشانی زندگی و راهمان
خواهد بود .اگر از دوران طالیی دفاع مقدس صحبت کنیم ،باز هم ما را
محکوم می کنند که تا کی می خواهید از شهدا دم بزنید؟ می گوییم :تا
کور شود هر آن که نتواند دید .وی ادامه داد :جواد جهانی ها و حسین

درمراسمبزرگداشتروزشهدا انجامشد

رونمایی از سرگذشت پژوهی 72شهید
خراسان رضوی
همزمان با  22اسفند روز بزرگداشت شهدا ،مراسم
گرامی داشــت یاد و نام 17هــزار شهید خراسان
رضــوی در مشهد برگزار شد .بنابرگزارش ایثار،
در این مراسم از مجموعه ایثارنامه شامل  72اثر
با موضوع ایثار و شهادت رونمایی شد.سخنرانی
«علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی و
حجت االسالم «حسین معصومی» مدیرکل بنیاد
شهید و امورایثارگران استان و نقل خاطراتی از
رشادت های شهدا ،از جمله برنامه های این مراسم
بــود .مجموعه ایثار نامه شامل  72کتاب متنی ،
صوتی و نرم افــزار چند رسانه ای در خصوص 72
شهید شاخص خــراســان رضــوی اســت که در این
مجموعه روایــت هایی دربـــاره شهیدان شاخص
استان خراسان رضــوی ازجمله آیت ا ...مدرس،
سید مجتبی نواب صفوی ،محسن مباشرکاشانی،
مرتضی مــطــهــری ،محمود منظم تــوالئــی ،بابا
محمد رستمی  ،عبدالکریم هاشمی نژاد ،نورعلی
شوشتری ،رجبعلی محمدزاده ،ابوحامد توسلی،
رضا بخشی و ...در اختیار مخاطبان قــرار گرفته
است.همچنین در این مراسم که مدیران دستگاه
های اجرایی ،فرماندهان نظامی و انتظامی ،روسای
بنیاد مناطق سه گانه مشهد مقدس و خاندان معظم
شهدا حضور داشتند ،از مروجان فرهنگ ایثار و
شهادت شامل  22دستگاه اجرایی و رسانه ای
تجلیل شد.

سردارسلیمانیگفت«بهدعای
مادران شهدا زنده ام»

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت :باید

برای نسل جدید ،راه
شهیدان را تبلیغ
کـــرد ،آن هم
جــــوانــــانــــی
کـــه شــبــکــه هــای
مــجــازی آن هــا را به
مسئوالن بدبین کرده
و برای آن ها شبهه ایجاد
می کنند که مــردم بــرای چه به
جبهه رفتند؟ به گــزارش پایگاه
اطالعرسانیاستانداریخراسان
رضــوی« ،علیرضا رزم حسینی»
تصریح کرد :باید جوانان ما در پاسخ
به این ابهامات بگویند که مردم برای آرمان
ها وسرزمینشانبهجبههرفتند،کدامشهید
است که برای آب ،برق یا مسکن رفته باشد ،بر این
اســاس جوانان ما از بزرگان خودشان باید درس
بگیرند .رزم حسینی در همین باره به رشادت های
سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت :شهید زنده ای
مثل سردار سلیمانی چهل سال است لباس رزم را از
تنش در نیاورده و برای تامین امنیت همه جای ایران،
حاضر شده از خودش بگذرد و توانسته موج فرهنگ
شهادت را حتی درآن سوی مرزها و در کشورهای
اسالمی ایجاد کند .چه چیزی می تواند این رشادت
ها را جبران یا او را راضی کند؟ این افراد برای عزت
کشور و راه اسالم تالش کردند نه چیز دیگری .وی
ادامــه داد :به ســردار سلیمانی گفتم این صبر را از
کجا آورده ای؟ گفت :من  151مادر شهید در استان
کرماندارمکهمنرابهاسمدعامیکنند.برایهمین
بود که می گفت :من به دعای مادران شهید زنده ام.

روایتهایدلتنگیدراشکهاولبخندهایپدرشهیدمحمودقیاسوندی

عروج با زمزمه زیارتعاشورا

اگر میخواهیم به سلوک
شهیدان باشیم ...
» »غالمرضا بنی اسدی
هرکس رزقی دارد که بر سفره اش می نشیند و از
آن روزی می خورد و زندگی می کند .روزی من ،اما
دریافت های تازه و کلمات روشنی است که خداوند
در نگاه و گلوی این قلم ،جان می بخشد .تامل درباره
روز شهید ،امسال مرا به سفره نشینی اولین خطبه
خالفت موال علی (ع) برد که خود هم شهید است
و هم همسر شهید و هم پدر سیدالشهدای همیشه
تاریخ .مرور این خطبه به ما می گوید که اگر سبک
زندگی شهدا ،رسم الخط حیات ما شود ،اگر شهدا
به انــدازه ای که باید در زیست ما تکثیر شوند و
محیط این زیست برای پرورش شهید فراهم
شود ،می تواند به تصدیق دعا هایی که می
خوانیم بینجامد .به ویژه دعاهایی که برای
فرج حضرت مهدی(عج) می خوانیم و
حضرتش را به تعجیل در فرج دعوت
می کنیم اما این که کارت دعوت
هایی را که حــرف به حــرف بر
زبان می آوریم چقدر آمادگی
پشت آن است ،نه از کلمات که
از روی اعمال ما می نویسند .کسی
که حضرت مصلح را به حضور می
خواند ،خود هم باید به صــاح ،خویش
را آراسته باشد و توان برخاستن به اصالح
را در خود ،محقق کرده باشد .درست مثل
مهمانی که دعوت می کنیم و باید مطابق شان
و شوکت و عالقه او سفره و حتی خانه را بیاراییم .به
باور این قلم ،شهدا ،حق مطلب را ادا می کردند در
دعایی که می خواندند .آنان دعا را در جهاد به عمل
ارتقا می دادند و شهادت ،گواه این صداقت است.
بــاری" ،روز شهید" ،می تواند هم یــادآور عهد ما با
موالیمان باشد و هم با توسعه معرفتی ما به یوم اللهی
ارتقا یابد که جهان را از تاریکی به سمت روشنی
ببرد .آن چه ما در فصل انقالب و دفــاع مقدس به
فهم آن رسیدیم ،شرابه ای از همین حقیقت روشن
بود که به ظهور نایب امــام زمان(عج) انجامید آن
هم بعد از این که سربازان ،از اصالب و گهواره ها قد
کشیدند .قطعا با تکثیر و به اخالص رسیدن نسل آن
سربازان ،حروف دعا و کلمات زیارتنامه ها ،کنار هم
قرار خواهد گرفت تا زمان به سعد ترین روز خود و
جهان به حق مسلم خویش برسد .چنین هم خواهد
شد اگر ما به سلوک شهیدان برخیزیم  .اگر به اصالح
خود در استانداردهای شهیدان همت کنیم .بیاییم
و روز شهید را آغازی نو بشماریم برای نو شدن در این
ساحت مقدس...

خدیجه علی نیا -ناگهان صدای مهیب اصابت راکت دشمن کمی
دورتر از سنگر به گوشمان رسید ،بالفاصله دومین راکت در فاصله
ای نزدیک تر به زمین فرودآمد ،راکت سوم هم بی درنگ نزدیک
سنگر اصابت کرد .گرد و خاک و دود و آتش ،فضای اطراف سنگر
را پوشانده بود ،سکوت ،چند ثانیه ای منطقه را فرا گرفته و همه جا

همچون موالیم اباعبدا...
همانگونهکهدروصیتنامهاشنوشتهبود«:روزیکهواردسپاه
شدم،همانلحظهاولترکسرکردم،چوناباعبدا...الحسین
(ع) این راه را به ما آموخت و تمام برادران که در جبهه ایثار می
کنند ،تمام آن ها از امام حسین (ع) سرمشق گرفته اند و من
تنها برای لبیک به امام خمینی (ره) و تنها برای پیروی از اسالم
و قرآن در سراسر جهان پا به جبهه نهاده ام .حال ،پدر و مادرم،
میخواهممراحاللکنید».پدرشهیدمحمودقیاسوندیبعداز
بازگوکردنخاطراتمحموداززبانهمسنگرانشدرروزشهادت
پسرش،نفسعمیقیمیکشد،کمیتندترازقبلپلکمیزند،
آراملبانشراگازمیگیرد،بغضشاجازهنمیدهدصدایرساو
لهجهشیرینهمدانیاشواضحترشنیدهشود...
می گوید« :این ها بخشی از خاطراتی است که همسنگران
محموداززمانشهادتشبرایمنتعریفکردهاند».بغضگلوی
آقا غالم حسین قیاسوندی ،پدر محمود را می فشارد ،چند بار
مکثمیکند،جملهاشرانمیتواندکاملکند،ترجیحمیدهد
چندثانیهسکوتکند،اشکامانشنمیدهد،میگویددلمبرای
محمودمخیلیتنگشدهاست...
صدایشمیلرزد،بازهمترجیحمیدهدسکوتکند،عصایش
راکناریمیگذارد.منهمبیاختیارسکوتمیکنموپرازبغض
می شوم .فضا چند ثانیه ای در سکوت می ماند اما زمان برای
مصاحبه زیاد نیست ،پدر شهید زائر حرم آقاامام رضا(ع) است و
بایدبههمدانبرگردد.حضوراودرمشهد،فرصتمغتنمیشد
تاحاجآقاغالمحسینقیاسوندی  81سالهپدرشهیدمحمودبا
لهجهشیرینشمارابافرزندشمحمودبیشترآشناکند.البهالی
آرامشیکهدارد،اشکهایدلتنگیاشدلمراپرازغممیکند.

خودت دادی ،خودت هم گرفتی
پدر شهید از ماجراهای خودش و خانواده اش پس از شهادت
محمود برایم نقل می کند و از بیتابی های آن موقع می گوید که
یکی از آن ها جالب است.بعد از شهادت محمود در خانه بیتابی
می کردیم اما بارها به خدا گفته ام که تو خودت دادی و خودت
هم گرفتی .من هیچ گالیه ای نــدارم .بعد از شهادت پسرم،
همسرم مرا آرام می کرد و می گفت مگر امام حسین (ع) پدر و
مادر نداشت؟ محمود راه حق را انتخاب کرده بود ،پسر ما در راه
خداجهادکردهاستومابهآنافتخارمیکنیم.

این ها خیلی به درد من نمی خورد

در آتش ،تاریکی و دود فرورفته بود .محمود بیرون از سنگر مشغول
گوش کردن نوارکاست زیارت عاشورایی بود که از همرزمان داخل
سنگرگرفته بود ،آن ها او را با بیسیم برای خوردن صبحانه به داخل
سنگر دعوت کرده بودند اما او فقط آمده بود تا نوارکاست زیارت
عاشورا را از همسنگرانش بگیرد تا در روز عاشورا با ضبط صوت،

او به خاطره ای دیگر که از محمود در ذهنش مانده است رجوع
می کند و می گوید :هر وقت محمود از جبهه می آمد ،خانه ما
غرق در شادی می شد و لحظات خوبی را کنار هم سپری می
کردیم،بهیاددارمپدریکیازهمرزمانپسرم،زمانیکهمحمود
به مرخصی آمده بود ،سراغم آمد و گفت :خبر داری محمود
عالوه بر روزهایی که در خط مقدم شیفت است ،در روزهای
دیگر به دل جنگ و جاهای خطرناک می رود؟ ناگهان بغضش
ترکید ،گفتن این جمالت برایش سخت بود اما تمایل داشت،
ادامه دهد .پدر شهید می گوید :دنبال فرصتی بودم تا محمود
را نصیحت کنم و بگویم فقط زمانی که نوبتش می شــود ،به
خط مقدم برود و روزهای دیگر داوطلبانه به مناطق خطرناک
جنگی نرود .سرانجام فرصت برای صحبت کردن با پسرم به
دور از اعضای خانواده فراهم شد .رو به محمود کردم وگفتم:
محمودپسرم،هرزمانیکهنوبتتونیستبهخطمقدمومناطق
خطرناکجنگینرو.اوفقطسکوتکردوهیچپاسخینداد.من
هم گفتم محمود جان ،برایت خودرو می خرم ،مغازه می خرم،
سرمایه می دهم و شرایط مناسبی برای ازدواجت فراهم می
کنم،نرو.بازهممحمودسکوتکردوفقطبهصحبتهایمگوش
داد .بعد از پایان حرف هایم ،گفت :پدرم می دانی،
تمام چیزهایی که می خواهی برای من آماده
کنی خیلی به درد من نمی خورد .من راهی
را که انتخاب کرده ام باید ادامه بدهم .من
هیچ پاسخی نداشتم به او بدهم .پاسخ
پسرمکوبندهوقانعکنندهبودوفقطسکوت
کردم.
پدر شهید می گوید :محمود
زمانیکهبرایمرخصیبه
خانه آمده بود ،گفت پدر
فــردا می خواهم برای
دیدن امام خمینی
بــه تــهــران بــروم
البته موتورم
را هــــم با
خودم می
بـــرم تــا در
تــهــران در
راهبندانها
معطل نشوم.
بعد از برگشت
از تــهــران ،چهره
محمود غــرق در
شادی بود ،از

زیارت عاشورا را گوش دهد .بعد از اصابت سومین راکت ،همسنگر و
فرمانده ،شاهد جراحت های شدید سر پسرم در اثر برخورد ترکش
ها بودند اما پسرم هنوز نفس می کشید .همسنگرانش تمام تالش
شان را برای رساندن محمود به پایگاه امدادی انجام دادند اما فایده
ای نداشت و او همزمان با زمزمه زیارت عاشورا به آرزویش رسیده بود.

او پرسیدم چرا این قدر خوشحالی؟ محمود با خوشحالی زیاد
گفت :خداراشکر امام را باالخره دیدم و دیگر هیچ غصه ای
ندارم...

فقط من بی خبر بودم
بغض باز هم گلویش را می فشارد ،با صدایی لرزان می گوید:
سال  65روز عاشورا در مراسم عزاداری امام حسین (ع) بودم،
حتیکناردستیمنخبرداشتمحمودشهیدشدهاستامامن
از شهادت پسرم بی خبر بودم ،حس عجیبی داشتم ،بی اختیار
نیروییمنرابهسمتخانههدایتکرد.اشکامانشنمیدهد،
نمیتواندجملهاشراتکمیلکندولیسعیداردجملهاشرابه
پایانبرساند.بیطاقتیامانمرابریدهبودوبهسمتخانهحرکت
کردم.واردخانهشدم،آنجاغوغاییبود( ...بغضهایشاجازه
نمیدهد حرفشراادامهدهد)

چرا باید عکس شاه در کتاب ما باشد؟
محمود عالقه شدیدی به امام خمینی (ره) داشت ،اجازه دهید
خاطره ای از عکس امام خمینی (ره) بگویم .روزی پسرم از
مدرسه به خانه آمد ،دستانش به قدری درد می کرد که ناله اش
رادرآوردهبود،باهرترفندیسعیکردیمباکمکمادرشاززیر
زبانشحرفبکشیمومتوجهشویمدرمدرسهچهاتفاقیبرای
محمودافتادهاست .بعدازاصرارهایماسکوتشراشکستو
گفت:معلمشعکسامامخمینی(ره)رادرکتابشدیدهاست.
محمودعکسشاهرادرکتابشباخودکارپارهکردهبود.
وقتی معلمش این صحنه را دیده به محمود
گفته بود چرا عکس شاه را پــاره کردی؟
محمود هم فقط سکوت کرده بود .معلم
به قدری با ترکه به دست محمود زده بود
که انگشتان پسرم کبود شده بود .محمود
عالقهشدیدیبهامامخمینی(ره)داشتو
پیروواقعیایشانبود.بهماگفتمگرامام
خمینی (ره) از شاه بدش نمی آید؟ چرا
بایدعکسشاهدرکتابماباشد؟
شهیدمحمودقیاسوندیمتولد1345
در همدان است .او از سال  59تا  63در
پایگاه های مسجد موسی بن جعفر(ع)
 ،بسیج پشت سیلو و بسیج مهدیه فعالیت
می کرد .او از سال  63به عنوان بسیجی
در تیپ انصارالحسین گـــردان 156
گروهان  3مشغول و از  64/12/18تا

 65 /01/14به عنوان نیرو در جبهه مشغول خدمت بود.
او به عنوان نیروی سپاهی رسمی در سمت دیده بان در ستاد
توپخانه خاتم االنبیاء در جبهه های جنوب(فاو وجزیره مجنون)
و بعد در لشکر انصارالحسین (ع)مشغول خدمت شد و سپس
تیرماه  65از منطقه  2به تیپ  32گردان  163اعزام و سال
 65همزمان بــاروز عاشورا به درجه عظیم شهادت نایل شد.

