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گزارش

پیامهای تسلیت
رؤسای قوای قضاییه و مقننه

درپــی درگــذشــت حــاج علی شمقدری ،مبارز
پرسابقه دوران انــقــاب و از یـــاران وفـــادار
مقام معظم رهبری ،آیتا ...سیدابراهیم رئیسی،
رئیس قو هقضاییه و دکتر محمدباقر قالیباف،
رئیس مجلس شــورای اسالمی ،در پیا مهای
جداگانه ،درگذشت وی را تسلیت گفتند .به
گزارش ایرنا ،آیتا ...رئیسی در پیام خود ،ضمن
اشاره به سابقه آشنایی با حاج علی شمقدری
و شناخت مراتب تقوا و اخال قحسنه وی در
دوران تولیت آستانقدس رضوی ،نوشتهاست:
«رحلت خادم باسابقه حر م رضوی و یار خراسانی
مقام معظم رهبری ،ابوالشهید ،مرحوم «حاج
علی شمقدری» د لهای ما را اندوهگین کرد.
آن مرحوم که از خادمان نامآشنای آستانقدس
حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بود و پیرغالمی
سید و ساالر شهیدان را باالترین مقام و منصب
و افتخار خود میدانست ،از چهرههای پیشتاز
نهضت تاریخی حضرت امـــام(ره) بــود که در
تمام دوران پــرفــراز و نشیب انقالب اسالمی
حاضر شد و در این راه ،ابراهیموار فرزند عزیز
خــویــش را تقدیم انــقــاب کـــرد ».بــه گــزارش
تسنیم ،دکتر قالیباف نیز در پیام خود ،با اشاره
به سابقه مبارزاتی مرحوم حاج علی شمقدری،
آوردهاســــت« :ایــشــان یــار و یــاور دیرین دوران
پرنشیب و فراز انقالب و مقام معظم رهبری و
از چهر ههای شاخص دوران نهضت اسالمی
و مــبــارزات ستمشاهی در منطقه خــراســان
بودند و در سالهای پس از انقالب نیز ،همواره
در محافل فرهنگی و قرآنی حضوری فعال و
موثر داشتند».

7

رهبر معظم انقالب ،درگذشت حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند

مرد باغیرت جبهه حق و برادر با صدق و وفا
حضرت آیــتا ...خامنهای ،در پیامی درگذشت
مرحوم آقای حاج علی شمقدری را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب،
متن پیام ایشان به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
«بسماّ ...
با تأثر فراوان اطالع یافتم که دوست و همراه قدیمی،

مردمؤمنوانقالبیومتشرع،پدرشهیدوبرادرشهید،
مرحومآقایحاجعلیآقایشمقدریرحمةا...علیه
دارفانی را وداع کرده است .اینجانب در بیش از نیم
قرنآشناییبااینبرادرباایمانوپرتالش،هموارهاورا
درجبه هحق،بهپایداریوغیرتوصدقووفاشناخته
و از او جز نیکی و مجاهدت ندیدهام ،رحمت و رضوان

خدا بر او باد .وظیفه میدانم که به همسر مؤمن و
مکرمونیزبهدیگربازماندگان
صبوروفرزندانصالحو ّ
و همه دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض
کنم و حشر او با شهیدان و بندگان صالح را از خداوند
مسئلتنمایم.
سیدعلیخامنهای ۲۸/شهریور»۱۳۹۹

ّ

یاور ُپرکار و کمتوقع انقالب

نگاهیبهزندگیفردیواجتماعیمرحومحاجعلیشمقدری،درگفتوگویخراسانبا 2تنازدوستانانقالبیاو
جـــواد نــوائــیــان رودســــری – کافی
بود یکبار او را ببینید تا جذب صفا و
صمیمیت او شوید؛ انگار همین دیروز
بــود کــه ب ــرای پــوشــش خــبــری یکی از
برنامههای فرهنگی حسینیه آیـتا...
خامنهای مشهد با مرحوم حــاج علی
شــمــقــدری همصحبت ش ــدم؛ آ نقــدر
اف ــت ــاده و مــتــواضــع بـــود کــه تــا کسی
معرفیاش نمیکرد ،متوجه نمیشدی
که او ،همان حاجآقای شمقدری است
که در صفحات تاریخ انقالب شهر مشهد،
حــضــوری فعال دارد؛ همان انقالبی
متعهدی که در امانتداری زبانزد است
و در راه انقالب ،زندانها کشیده و داغ
فرزند و برادر را دیده .از مرحوم حاجعلی
شمقدری سخنگفتن ســاده نیست؛
باید با او همراه میبودی تا روح بزرگش
را میشناختی .بــه همین دلــیــل ،به
سراغ دوتن از یاران دیرین و همراهان
قدیمی او ،حا جحسین عــاشــوری و
حاجعلیاصغر نعیمآبادی رفتم و درباره
مرحوم شمقدری پرسیدم که چگونه
زیست و چگونه مبارزه کرد؟ حاجعلی
شمقدری ،پنجشنبه گذشته ،در 86
سالگی دار فانی را وداع گفت.در خور
ذکر است که اخبار مربوط به برنامه
تشییع و خاکسپاری آن مرحوم ،در

صفحه هفت روزنامه خراسان رضوی
امروز منتشر شده است .
▪کمتوقعترین آدمی که دیدهام

حا جحسین عاشوری را همه مبارزان
دوران انــقــاب مشهد میشناسند؛
دوست قدیمی مرحوم شمقدری و پدر
دو شهید .وقتی با او تماس میگیرم،
مهربانانه جوابم را میدهد؛ از سابقه
آش ــن ــایــیاش ب ــا م ــرح ــوم شــمــقــدری
میپرسم ،میگوید :ایــن آشنایی به
ب ــرک ــت ح ــض ــور در جــلــســات درس
مقام معظم رهبری بــود؛ من از سال
 1342حا جعلی را میشناختم .او
هــم یکی از عــزیــزانــی بــود کــه طــی آن
جلسات افتخار رفــاقـتشــان را پیدا
کردم و این دوستی ،تا هنگام درگذشت
او ،با بهترین شکلممکن دوام یافت.
حاجحسین عاشوری برای پاسخدادن
به پرسشی دربــاره شخصیت اخالقی
مرحوم شمقدری ،خاطراتش را مرور
میکند و میگوید :مهمترین ویژگی
حا جعلی ،کمتوقعی او بــود .باورتان
نمیشود اگر بگویم در تمام عمرم آدمی
به این کمتوقعی ندیدم؛ قناعت او در
زندگی و پرهیزش از اســراف ،زبانزد
خــاص و عــام بــود؛ زنــدگــی کمخرجی

داشــت و هیچوقت بــه مــال دنیا روی
خوش نشان نداد .هر کاری از دستش
بر میآمد ،بــرای مــردم انجام مـیداد
و بــرای ایــن مسئله ،یک لحظه آرام و
قــرار نــداشــت .تا همین چند روز قبل
از فوتش ،به دنبال تهیه مسکن برای
یک خانواده آبرومند بود .حا جحسین
عاشوری ،گریزی هم به فعالیتهای
انقالبی مــرحــوم شمقدری مـیزنــد و
میگوید :رفتارهای دقیق و خردمندانه
او نقش مهمی در پیشبرد انقالب
اسالمی در مشهد داشــت .او همیشه
راهکارهایی برای انتقال اعالمیهها به
شهرهای مختلف به ذهنش میرسید
که تعجب همه را برمیانگیخت .یکبار
اعالمیههای امام(ره) را درون الوارهایی
که قرار بود به شهرستان برود ،جاسازی
کرد و استادانه روی درزهــای آ نها را
پوشاند یا وقتی که قرار بود اجناسی را
با کارتن برای شهرهای مختلف ارسال
کنند ،او در تمام کارتنها ،با روش خاص
خــودش اعالمیه جــاســازی میکرد تا
به دست مــردم برسد .بگذارید این را
هم بگویم که او ،در همه امــور ،مطیع
رهبری بود و نسبت به انقالب اعتقادی
راسخ داشت؛ حاجعلی آرمانهایش را
با هیچچیز و هیچکس معامله نمیکرد.

▪مسئول تدارکات قیام و جهاد

بــرای کسب اطــاعــات بیشتر دربــاره
زندگی مرحوم حا جعلی شمقدری،
با علیاصغر نعیمآبادی ،از مبارزان
ش ــن ــاخ ــتــهش ــده انــــقــــاب در شــهــر
مشهد تــمــاس م ـیگــیــرم؛ سنگبری
کــه بــه فــیــل ـمبــرداری عــاقــه داشـــت و
تصویربردار یهای او از رویــدادهــای
مشهد طــی زمــســتــان س ــال ،1357
در زمــره مشهورترین اسناد آن دوران
است .آقای نعیمآبادی سابقه آشنایی
خود را با مرحوم شمقدری ،مربوط به
جلسات دعای ندبه در مسجد امام حسن
مجتبی(ع) مشهد ،اوایل دهه 1350
میداند .نعیمآبادی در توصیف مرحوم
شمقدری از صفاتی مانند تعهد ،اخالص
تشر ع استفاده میکند و آ نگاه انبوه
و ّ
خاطراتی را به یاد میآورد که میتواند
شخصیت و منش حا جعلی شمقدری
را بهتر و بیشتر به جوانترها نشان دهد.
او میگوید :مرحوم شمقدری عالقه
فراوانی به رهبر انقالب داشت؛ در همه
جلسات درس ایشان شرکت میکرد
و از روی بیانات رهــبــری ،یــادداشــت
بــرمـیداشــت و سعی مـیکــرد خــود را
مطابق آن دستورالعملها ،اصالح کند؛
صبور بود و امانتدار.این مبارز روزهای

پرالتهاب انقالب ،در ادامه خاطراتش
از مرحوم شمقدری ،به نکات جالبی
اشاره میکند که در کمتر جایی میتوان
شنید :در زم ــان او جگــیــری انــقــاب،
رهبری قیام در مشهد برعهده رهبر
انقالب ،مرحوم آیتا ...واعظطبسی و
شهید هاشمینژاد بود و این بزرگواران،
به دلیل مسئولیتی که داشتند از گزند
عوامل رژیــم در امــان نبودند .یکی از
کارهای مرحوم شمقدری این بود که
برای آن بزرگواران ،مکان اختفا فراهم
میکرد .به یاد دارم که یکبار ،آ نها
را بــه ملک اجـــدادی خــود در شمقدر
بــرد و مدتی در آ نجــا مخفی کــرد .در
مشهد هــم ،همیشه در تــاش بــود که
مکانهای مخفی برای انقالبیون ایجاد
کند .آقای نعیمآبادی از قدرت مدیریت
مرحوم شمقدری هم میگوید و تصریح
میکند :مرحوم حا جعلی شمقدری،
رئیس انجمن اسالمی اصناف مشهد
بود و آنقدر کسبه به او اعتماد داشتند
که وقتی برنامهای را بــرای تحصن یا
راهپیمایی ت ــدارک م ـیدیــد ،همگی

بدوندرنگ در آن حضور پیدا میکردند.
او در دوران جنگ هم خدمات مؤثری
در تأمین تدارکات جبههها انجام داد؛
مـیتــوانــم او را مسئول تــدارکــات در
قیام و جهاد بــدانــم؛ در تحصن مــردم
مشهد در بیمارستان اما مرضا(ع) که
پس از هجوم وحشیانه مأموران رژیم
پهلوی اتفاق افتاد ،حا جعلی مسئول
تدارکات متحصنان بود و در آن شرایط،
این کــار ،اص ـ ً
ا کار ســادهای نبود.در
صحبتهایم بــا آقـــای نــعــیـمآبــادی،
گریزی به ماجرای شهادت پسر مرحوم
شمقدری میزنم؛ میگوید :در شهادت
پسرش صبوری کــرد؛ میدانست که
وقتی فرزند را به مصاف دشمنان دین
و انقالب میفرستد ،احتمال شهادت
باالست؛ اما به شما بگویم که در شهادت
مظلومانه بــرادرش هم ،مانند کوهی
استوار ماند؛ برادرش از فعاالن انقالب
بــود و مــغــاز های در خیابان «ضــد» یا
امامرضا(ع) فعلی داشت که منافقان
وی را در محل کارش ،ناجوانمردانه به
گلوله بستند و شهید کردند.

