
يادکرد

يادکردي از چند شهيد تيم فوتبال آزادي سمنان 
ورزشكاراني که الگوي جوانمردي و ايثار شدند

 شهيد ابوالقاسم اصالحي
 ابوالقاس��م متولد 1338 بود. اصالحي تا 
دوم راهنماي��ي تحصيل ك��رد و از آن به 
بعد جهت امرار معاش مش��غول كار شد، 
كارهايي از قبيل تعميرات ل��وازم برقي و 
نقاشي س��اختمان. عضو رسمي سپاه بود 
و در لش��كر17 علي بن ابيطال��ب خدمت 
كرد. سه بار به جبهه اعزام شد. بار اول كه 
در منطقه عين خوش مس��ئول دسته بود 
از ناحيه زانوي پا مج��روح و به مدت يك 
ماه در بيمارس��تان اصفهان بستري شد. 
بار دوم به عنوان معاون گروهان و به علت 
مجروح شدن چشم چپ مدت يك هفته 
در بيمارس��تان فارابي تهران بستري شد 
و بار آخر در عمليات خيبر جزيره مجنون 
با اصابت تركش به س��رش ك��ه منجر به 

بيهوشي اش شد 15 روز در بيمارستاني در 
تهران بستري بود و بعد از20 ماه و 14 روز 
دالورانه رزميدن دوازده��م فروردين ماه 

سال 63 دعوت حق را لبيك گفت. 

 شهيد علي اکبر نيكو
 در سال 1336 در شهرستان سمنان به دنيا 
آمد. تحصيالتش ديپلم بود. فردي متين، 
مخل��ص و داراي حجب و حي��اي خاصي 
بود. بعد از پايان تحصيالت به عنوان مربي 
تربيتي به استخدام آموزش و پرورش درآمد. 
قبل از پيروزي انقالب پيوسته در مجالس 
مذهبي، در تظاهرات و راهپيمايي ها عليه 
رژيم شركت فعال داش��ت. بعد از پيروزي 
انقالب به عضويت س��پاه پاسداران درآمد. 
تا پاسي از ش��ب در پايگاه مقاومت بسيج 
مشغول فعاليت بود. از ورزشكاراني بود كه به 
فوتبال عالقه خاصي داشت و معتقد بود كه 
ورزشكار بايد هويت اسالمي خود را حفظ 
كند. به همين دليل تيم ورزشي را با عده اي 
از برادران بسيجي از جمله شهيد صحافي، 
نوروزي و... تشكيل داده بود. به طور دسته 
جمعي در هر هفته عالوه بر شركت در دعاي 
كميل و نماز جمعه در دعاي توسل هم كه 
در منازل خود برادران تش��كيل مي ش��د، 
ش��ركت مي كردند و در همين محافل بود 

كه با ه��م برنامه اعزام به جبه��ه را ترتيب 
مي دادند. شهيد در طول جنگ تحميلي در 
چندين عمليات از جمله والفجر مقدماتي، 
والفج��ر 4، والفجر 8 و... ش��ركت كرد. در 
نهايت در عمليات والفجر 8 در ام الرصاص 
مجروح شد و با از دس��ت دادن يك پا و از 
كار افتادن كليه هايش در دوم اسفند 64 در 
بيمارستان تهران به آرزوي ديرينه خود كه 

شهادت در راه خدا بود رسيد. 

 شهيد ابوالفضل برزويي
در چهاردهم فروردين 1345 در مهديشهر 
س��منان به دنيا آمد. هنوز ك��ودك بود كه 
پدرش به رحمت خدا رفت و مسئوليت اداره 

خانواده به عهده او قرار گرفت. 
تا سوم دبيرس��تان درس خواند. از نوجواني 
با شركت در مراس��م نماز جمعه و جماعت 
و راهپيمايي ها همراه مردم ش��د. بسيج را 
مأمن خود قرار داد ت��ا بتواند در برابر تجاوز 
دش��من خارجي نقش ايفا كند. چند نوبت 
از طريق جهاد سازندگي و بسيج به منطقه 
جنگي اعزام ش��د. در جبهه ت��ك تيرانداز 
و تيربارچي ب��ود. در عملي��ات خيبر دچار 
موج گرفتگي شد و از ناحيه آرنج آسيب ديد. 
در 22 بهمن 1364 در عمليات والفجر8 در 
منطقه ام الرصاص مفقود ش��د. پس از 10 

سال پالك و اس��تخوان هايش كشف شد و 
به س��منان منتقل و بعد از تشييع در جوار 
هم تيمي هايش درگلزار ش��هداي س��منان 

دفن شد. 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  صغري خيل فرهنگ
تشييع پيكر مطهر دو ش�هيد مدافع حرم 
»ابرار حس�ين« و »محمد جنان« از لشكر 
زينبي�ون در14 ارديبهش�ت ماه امس�ال، 
بهانه اي ش�د تا در آغاز ماه مبارك رمضان 
ب�راي دي�دار ب�ا خان�واده اين دو ش�هيد 
پاکستاني راهي قم ش�وم. شهيدان محمد 
جنان و ابرار حسين دو شهيد از دهها شهيد 
لشكر زينبيون پاکستان هستند که در راه 
دف�اع از حرم حض�رت زين�ب )س( نوروز 
98 به ياران شهيدش�ان پيوستند. لشكر 
زينبي�ون را پاکس�تاني هاي مداف�ع حرم 
تش�كيل داده اند که به شجاعت و شهامت 
معروفند. اين لشكر که شهداي گرانقدري 
را هم تقديم اس�الم کرده نقش بسزايي در 
پيروزي مقاومت در سوريه ايفا نموده است.  
مطلب پيش رو حاصل همكالمي ما با خانواده 
شهيد محمد جنان است که در شماره هاي 
بعد صفحه ايثار و مقاومت به س�يره شهيد 
ابرارحس�ين نيز خواهي�م پرداخت. ضمن 
اينكه از مترج�م زينبيون که م�ا را در اين 
مصاحب�ه همراه�ي کرد تش�كر مي کنيم. 

  لبخندي تلخ 
بع��د از افطار به مح��ل ديدارمان ب��ا خانواده 
شهيدان محمدجنان و ابرار حسين مي رسيم. 
بعد از مراسم تشييع و خاكس��پاري كه چند 
روز قبل از ديدار ما انجام ش��ده بود، خانواده 
هر دو شهيد همچنان با هم هستند و اين روند 

مصاحبه را كمي راحت تر مي كند. 
وارد اتاقي مي ش��وم كه دو خانم پاكس��تاني  
آنج��ا منتظ��ر هس��تند. يكي جوان اس��ت و 
ديگري مس��ن تر. س��الم و مصافحه با اين دو 
خانم پاكستاني تنها نقطه مشترك زباني مان 
اس��ت،چراكه آنها اصاًل فارس��ي بلد نيستند. 
منتظر آمدن مترجم مي ش��وم كه چشمم به 
پسر بچه اي حدوداً 15 ماهه مي افتد. چهره زيبا 

و معصومش توجه هر كس را جلب مي كند. 
قبل از آمدن مترجم تصوير اعالميه دو شهيد 
را كه براي مراسم تشييع در گوشي ام ذخيره 
داش��تم به خانم جوان تر نش��ان مي دهم. به 
محض اينكه چش��مش به عكس ه��ا مي افتد 
لبخند تلخي مي زند و دستش را روي عكس 
ش��هيد محمد جنان مي گذارد. آنجا متوجه 

مي شوم كه بايد همسر شهيد باشد. 
  کيان حيدر

دقايقي بعد مترجم به جمع مان اضافه مي شود 
و همراهش تعدادي از بستگان شهيد هم وارد 
اتاق مي ش��وند. گفت و گويم��ان را در همين 
اتاق جمع و جور ش��روع مي كنيم. از مترجم 
مي خواهم خانواده شهيد جنان را برايم معرفي 
كند. او هم به خان��م جوان اش��اره مي كند و 
مي گويد ايش��ان همسر ش��هيد هستند و آن 
پسر بچه كه مي بينيد تنها فرزند شهيد، كيان 
حيدر است. حدس��م درست از آب در مي آيد. 
از همس��ر ش��هيد مي خواهم كمي از خود و 
زندگي مشتركش��ان بگويد. با صداي محزون 
مي گوي��د: »من و محم��د جنان اه��ل  تيرا، 
روستاي سرخونه هستيم. زندگي مشتركمان 
را 18سال پيش آغاز كرديم. پدر محمد  در راه 
مبارزه عليه تروريست هاي وهابي منطقه مان 
به شهادت رسيد و سال ها بعد مادر محمد به 

رحمت خدا رفت.« 
از همسر ش��هيد مي خواهم از ش��هادت پدر 
محمد جنان برايم��ان بگويد: »پ��در محمد 
جنان به عنوان ني��روي محافظتي روز جمعه 
در ورودي محل برگزاري نماز جمعه در حال 

پست بود كه ماشين مش��كوكي را مي بيند و 
متوجه مي ش��ود نيروي انتح��اري قصد دارد 
ماشين را كه پر از مواد منفجره است به صفوف 
نمازگزاران برساند. ايش��ان به سمت ماشين 
تيراندازي و ماشين را منفجر مي كند و خودش 
هم به شهادت مي رس��د اما نمي گذارد عوامل 
وهابي به نيت پليدشان دس��ت پيدا كنند. او 

افتخار روستاي ما بود.« 
  16سال چشم انتظاري

محمد جنان كارگر س��اده س��اختماني بود. 
مش��غول زندگي مان بوديم كه شنيدن خبر 
شهادت دوس��تان و هم روس��تايي هايش در 
سوريه باعث شد محمد براي رفتن مصمم تر 
شود. از اين رو همسرم كار و زندگي اش را رها 
كرد و براي دفاع از حريم اهل بيت )ع( خود را 

به سوريه رساند. 
در اثناي گفت وگو كيان حيدر فرزند ش��هيد 
شيطنت مي كند. عكس شهيد محمد جنان را 
كه در گوشي دارم، نشان مي دهم. با دستش 
روي عكس مي زند و به زبان پش��تو مي گويد: 
»بابا، بابا« بعد گوشي را به گوشش مي چسباند 
و زمزمه مي كند. انگار كه با پدري كه پش��ت 
خط نيست، مكالمه مي كند. حواسم به كيان 
حيدر است كه مادرش با زبان پشتو چيز هايي 
مي گوي��د و مترج��م اينگونه براي��م ترجمه 
مي كند: »من و محمد 16سال بود كه بچه دار 
نمي شديم. بعد خدا به ما فرزندي عطا كرد. در 
دوران بارداري بودم كه محمد عزم جهاد كرد و 
راهي شد. محمد در سوريه بود كه كيان حيدر 
به دنيا آمد. اين پدر و پس��ر هيچ گاه همديگر 
را نديدن��د. محمد ك��ه مي دانس��ت فرزند تو 
راهي مان پسر است سفارش هاي زيادي براي 

تربيت و آينده كيان حيدر كرده بود. 
وقتي فرزندم به دنيا آمد تصويرش را از طريق 
نت به محمد جنان رس��اندم. بعد ها كه كيان 
حيدر سراغ بابا را گرفت تصاوير و عكس هاي 
پدرش را به او نشان دادم. اين پدر و پسر فقط 
تصاوير هم را ديده اند اين است كه االن دست 
به گوشي شده و به خيال خودش دارد با پدرش 

صحبت مي كند.« 
  شقي ترين آدم ها 

برادر شهيد محمد جنان هم كه به جمع مان 
اضافه شده است، مي گويد: »همه خوشحالي 
محمد جنان بعد از ش��نيدن خب��ر بارداري 
همسرش اين بود كه ديگر خيالم راحت است 

اگر ش��هيد ش��وم فرزندي خواهم داشت كه 
ان شاءاهلل راه من را ادامه خواهد داد.« 

از همسر شهيد مي پرسم بعد از 16سال چشم 
انتظاري براي داش��تن فرزند، برايت س��خت 
نبود اج��ازه دهي كه محمد جن��ان به جبهه 
برود؟! مي گويد: »من به خاطر عشق و عالقه 
به بي بي زينب)س( اجازه دادم كه راهي شود. 
عالقه ام به خاندان رسول اهلل اجازه نداد مانع 
تصميمش شوم. همسرم درآمد خوبي داشت، 
همسر و فرزندي داش��ت، اما با توجه به تمام 
اتفاقاتي كه ممكن بود برايش در سوريه مثل 
شهادت، جانبازي و اسارت بيفتد راضي شدم 
و خودم راهي اش كردم. مي دانستم به مصاف 
ش��قي ترين آدم ها مي رود آن ه��م براي دفاع 
از حريم اهل بي��ت )ع(. خودش ه��م انتظار 
مخالفت از ط��رف ما را نداش��ت. عقيده مهم 
است. مي گفت پسر من كه از اهل بيت عزيز تر 

نيس��ت! نمي توانم حرم را رها كن��م و راه دل 
خودم را پيش بگيرم.« 

  غيرت ديني 
خاله ش��هيد هم ك��ه با صحبت هاي همس��ر 
شهيد شوق همكالمي با ما را دارد، مي گويد: 
»محمد جنان خودش فرزند شهيد بود، غيرت 
و تعصب ديني در وجودش هر روز شعله ور تر 
مي ش��د. بايد ادامه دهنده راه پدرش مي شد. 
ابتدا شش ماه در سوريه بود. بعد آمد و 10ماه 
بعد مجدد راهي شد. از منطقه هم با خانواده در 
تماس بود اما هرگز از جنگ و اوضاع منطقه به 

ما حرفي نمي زد.« 
  بهشت معصومه )س(

همس��رش ادامه مي دهد: »آخري��ن بار كه با 
هم صحبت كرديم به من گف��ت تا قبل از ماه 
مبارك رمضان مي آيم خانه اما پيكرش را قبل 
از ماه مبارك در بهشت معصومه)س( تشييع 
كرديم. شنيدن خبر شهادتش برايم سخت بود. 
نمي دانم چه بايد مي كردم اما تنها دلخوشي و 
آنچه امروز باعث صبر و آرامش من شده، اين 
اس��ت كه محمد جنان راهي را رفت كه بايد 
مي رفت. ش��هادت حق انس��ان هاي خالص و 
با ايماني چون او و ديگر مدافعان حرم اس��ت 
كه سختي راه جهاد را بر خود مي خرند و ثمن 

بهايش را با تقديم جانشان مي دهند.« 
  14ارديبهشت ماه 97

همس��ر ش��هيد ب��ا بغ��ض ادام��ه مي دهد: 
»14ارديبهشت س��ال 1398 محمد جنان و 
پسرم كيان حيدر بعد از ماه ها دوري و چشم 
انتظاري با هم ديدار كردند. البته فرزندم پيكر 

پدرش را ديد. دلخوش��ي من اين اس��ت كه 
تنها يادگار شهيد را آنطور كه پدرش دوست 
داشت و اليق فرزند ش��هيد مدافع حرم است 

تربيت كنم.« 
ب��رادر بزرگ ت��ر محم��د جن��ان در ادام��ه 
صحبت هاي همسر ش��هيد مي گويد: »وقت 
رفتن، محم��د جنان ب��ه من گفت ي��ا همه 
داعش��ي ها را از بين مي برم و بعد بازمي گردم 
يا خودم در اين مس��ير به ش��هادت مي رسم. 
برادرم انس��ان شايس��ته اي بود. ما هرگز از او 
بدي نديديم. همواره در مراسم هايي كه براي 
اهل بيت )ع( برگزار مي كرديم پاي كار بود و 
همه تالشش را مي كرد تا مراسم به نحو عالي 
برگزار ش��ود. همواره يار مردم بود و به كمك 

آنها مي شتافت. 
محمد جنان در منطقه خودمان هم جنگجوي 
مبارز بود. برادرم سال ها عليه وهابيت جنگيد و 
بارها و بارها به كمك مردم روستاهايي رفت كه 
زير بيرق و سيطره وهابيت به ستوه آمده بودند. 

پدرمان هم در همان منطقه شهيد شد.« 
  دفاع بي مرز

برادر شهيد ادامه مي دهد: »هر بار به مشكلي 
بر مي خورديم و از او كمك مي خواستيم بدون 
هيچ بهانه و ايرادي به مدد ما مي آمد. بس��يار 
مهربان، دلسوز و خوش اخالق بود. اهل نماز، 
روزه و جهاد بود. او در كنار بسياري از شهداي 
مدافع حرم و روستا بزرگ ش��ده و از آنها الگو 
گرفته بود. قوم و خويش ما امروز به پنج شهيد 
مدافع حرمي كه در خود دارد افتخار مي كند. 
قطعاً ش��هيد محمد جنان آخرين اين شهدا 

نخواهد بود. 
برادرم به اين عنواني كه به رزمنده هاي لشكر 
زينبيون يعن��ي »مدافع ح��رم « داده بودند 
مي باليد. با افتخار خود را مدافع حرم اهل بيت 
مي دانست. وقتي به مرخصي آمده بود با طرح 
شرايط منطقه، دوس��تان و بچه هاي روستا را 
تش��ويق مي كرد كه امروز باي��د داوطلبانه به 
جنگ وهابيت و تروريست هاي سوريه برويم. 
محمد جنان خوب مي دانست كه دفاع از اسالم 

حد و مرزي ندارد.« 
ب��راي لحظاتي س��كوت حاكم مي ش��ود. به 
بازي هاي كودكانه كي��ان حيدر نگاه مي كنم. 
كيان حيدر با قاشقي پالستيكي به جان زمين 
افتاده و در حال بازي اس��ت. او فرزندي است 
كه هنوز نمي داند فرزند ش��هيدي از شهداي 
لشكر زينبيون است و چه وظيفه اي بعد از اين 
برعهده دارد. فرزندي كه پدر س��ال ها چشم 
انتظار آمدنش ب��ود و حاال ب��ا آمدنش ديگر 
پدري نيس��ت. اينكه مي گويند شهدا زنده اند 
و حواسشان به اهل خانه شان است درست اما 
دلتنگي ها گاه و بيگاه سراغ كيان حيدر خواهد 
آمد و اميد كه مادر بتواند باايمان و اراده اي كه 
در او ديده مي ش��ود جاي خالي پدر را برايش 
پُركند. اميد كه كيان حيدر راه و رس��م پدر و 
پدربزرگ شهيدش را ادامه دهد و قدم در اين 

صراط منير بگذارد. 
  روز عظيم

آخرين صحبت هاي من و همس��ر ش��هيد به 
مراس��م تش��ييع برمي گردد. همس��ر شهيد 
مي گويد: »حرفي نمي توان��م در مورد آن روز 
عظيم بزن��م. حضور مردم آنق��در زياد بود كه 
من اصاًل احس��اس تنهايي و غربت نكردم. از 
همين جا مي خواهم به همه آنهايي كه آمدند 
تا من و كيان حيدر در مراسم تشييع همسرم 
تنها نباشيم سالم كنم. من تا به حال حتي در 
منطقه خودمان هم چنين تشييع باشكوهي 

نديده بودم.« 

همس�ر ش�هيد: 14ارديبهشت سال 
1398 محم�د جنان و پس�رم کيان 
حي�در بع�د از ماه ها دوري و چش�م 
انتظاري با ه�م ديدار کردن�د. البته 
فرزن�دم پيك�ر پ�درش را دي�د. 
دلخوش�ي م�ن اين اس�ت ک�ه تنها 
ي�ادگار ش�هيد را آنطور ک�ه پدرش 
دوست داش�ت و اليق فرزند شهيد 
مداف�ع ح�رم اس�ت تربي�ت کن�م
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 مبينا شانلو
در ش�ماره هاي قبل صفح�ات ايثار و مقاومت  گزارش�ي منتش�ر ش�د ک�ه در آن به 
چگونگي تش�كيل تيم فوتب�ال »آزادي« س�منان پرداختي�م و در ادام�ه روايتي از 
زندگي و س�يره چند ش�هيد اي�ن تي�م را ارائه کردي�م. در اين نوش�تار قص�د داريم 
گ�ذري کوتاه ب�ه زندگي  تع�دادي ديگ�ر از اعض�اي تي�م فوتب�ال آزادي بپردازيم. 
تيم فوتب�ال آزادي متش�كل از چن�د ج�وان مذهبي س�مناني بود ک�ه وقتي جنگ 
ش�روع ش�د، همه اعض�اي  اي�ن تي�م ب�ه جبه�ه رفتن�د و 12 نفرش�ان در عمليات 
والفج�ر 3، والفج�ر 8، کرب�الي 5 و چن�د عملي�ات ديگ�ر ب�ه ش�هادت رس�يدند. 


