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»حاج بالل« و همرزمانش پس از ماه ها 
تمرین، آماده اجرای عملیات اسیرگیری در 
نقطه هدف در نوار مرزی لبنان و فلسطین 
اشــغالی )منطقه موسوم به »خله ورده«( 
بودند. مأموریت او هدف قرار دادن یکی از 
دو خودروی »هامر« حامل سربازان گشت 

مرزی ارتش اسرائیل بود.
صبــح روز عملیات، تمــام نیروها در 
مکان های مورد نظر مســتقر بودند. حاج 
خالد بــزی، فرمانده اجرای عملیات، قبل 
از شروع حمله به سراغ علی و نیروهایش، 
که کنار چند بوته و درخت پشــت سیم 
خاردارهای نوار مرزی موضع گرفته بودند، 
رفــت و در حالــی کــه می خندید، روی 

دوش او زد. 
ساعت 9:05 صبح وقتی دو خودروی هامر اسرائیلی به خله ورده رسیدند، بالل با فریاد »یا رسول اهلل )ص(« 
اولین موشــک عملیات را به سمت خودروی هامر دوم شــلیک کرد. به محض اصابت موشک و انفجار خودرو، 
واحدهای ویژه هجوم به ســمت دروازه مرزی حمله ور شــدند و پس از انفجار دروازه و ورود به خاک فلسطین 
اشــغالی، به ســمت خودروی اول که در اصابت گلوله ها زمین گیر شده بود، رفتند و »ایهود گلدواسر« و »الداد 
رگو«، دو نظامی اسرائیلی که یکی کشته و دیگری مجروح شده بود، را با خود به عقب آوردند. به محض ورود 
رزمندگان مهاجم مقاومت اسالمی و نظامیان اسرائیلی اسیر به داخل خاک لبنان، علی و نیروهایش هم همراه 
دیگران با کمک نیروهای تحت فرمان )شهید( »حاج ابراهیم الحاج« )ابومحمد سلمان(، فرمانده عقبه عملیات، 

از منطقه عقب نشینی کردند.
دقایقی بعد از حمله، ارتش اســرائیل تالش کرد با فرستادن یک واحد زرهی به داخل خاک لبنان، جلوی 
عقب نشــینی رزمندگان به مناطق امن تر در داخل خاک لبنان را بگیرد اما نیروهای مقاومت اســالمی که این 
موضوع را پیش بینی می کردند، در محتمل ترین مسیر ممکن برای تانک اسرائیلی یک کمین انفجاری کار گذاشتند.  
تانک پیشــرفته »مرکاوا-4« ارتش اسرائیل هم دقیقا به همان مسیر رفت و در حین حرکت توسط رزمندگان 
مقاومت اسالمی منفجر شد. تمام افراد داخل تانک کشته شدند. ارتش اسرائیل در کمتر از 30 دقیقه، نزدیک 

به 10 کشته و زخمی داده بود که دو نفر از آنان اسیران مقاومت اسالمی بودند.
طرحی که باید در پاییز برای تحقق »خاورمیانه جدید« مورد نظر آمریکا و ناتو به اجرا در می آمد، زودتر از 

موعد مورد نظر به اجرا گذاشته شد. اسرائیل جنگ همه جانبه را علیه لبنان و حزب اهلل آغاز کرد.
***

ارتش اسرائیل قصد داشت با یک حمله گسترده زرهی خود را به رود مهم »لیطانی« در جنوب لبنان برساند. 
روزگاری این رودخانه اشغالگری اسرائیلی ها را به خود دیده و پس از سال ها توسط رزمندگان مقاومت اسالمی 
به طور کامل از اشــغال سربازان صهیونیسم آزاد شده بود. اما خود رودخانه به تنهایی هدف اصلی اسرائیلی ها 
نبــود. چیزی که فرماندهان نظامی تل آویو به دنبــال آن بودند، تصرف تمام منطقه جنوب رود لیطانی تا مرز 
لبنان و فلسطین اشغالی و ایجاد یک نوار مرزی جدید، با هدف اشغال جنوب لبنان، الحاق آن به سرزمین های 
اشــغالی، پاک سازی کامل منطقه از شــیعیان و تمام جمعیت طرفدار مقاومت و اسکان یهودیان صهیونیست 

بیشتر در این منطقه، بود.
مهم ترین منطقه ای که نیروهای زرهی و مکانیزه ارتش اسرائیل برای رسیدن به رود لیطانی باید از آن عبور 
می کردند، دره معروف »ُحَجیر« )به عربی: وادی الحجیر( بود که از جنوب غرب شهر نبطیه شروع و به شهرک مرزی 
»عیترون« در حومه شرقی شهرستان »بنت جبیل«، واقع در شمال نوار مرزی لبنان و فلسطین، منتهی می شد. 
اتاق عملیات مقاومت اسالمی با در نظر گرفتن این تهدید بسیار جدی، فرماندهی یگانی از »واحدهای ضد 
زره« را به عهده »حاج بالل« گذاشت. مأموریت آنان انهدام هرچه بیشتر از تانک های مرکاوا-4، جدیدترین نسل 
زره پوش های اسرائیلی و جزو پیشرفته ترین  تانک های جهان، با استفاده از موشک های جدید روسی »کورنت« 
بود که مقاومت اســالمی چند ســال پس از آزاد سازی جنوب لبنان و مدتی قبل از شروع جنگ توانسته بود به 

آنها دست پیدا کند.
دومین گزینه مقاومت اسالمی برای انهدام تانک های مرکاوا در دره حجیر، استفاده از مین های ضدزره قوی 
بود. این کار به عهده )شــهید( »حاج رانی بزی« )حاج حاتم( گذاشــته شد که از آزادگان لبنانی زندان خیام و 

فرماندهان مهم در منطقه »بنت جبیل« بود.
***

از قبل می دانســت که یا باید مرکاوا را از فاصله دور هدف قرار داد یا در صورت درگیری از فاصله نزدیک، 
به سمت در عقب تانک، حساس ترین بخش  تانک که در مقابل انفجارها بسیار آسیب پذیرتر از بقیه قسمت های  

تانک است، شلیک کند. این کار را به بهترین شکل ممکن انجام داد. 
در حالــی که گروهی از رزمندگان ضدزره را فرماندهی می کرد، خود هم شــخصا بارها به جنگ و گریز با 
زره پوش های اسرائیلی پرداخت. در همین جنگ و گریز چند هفته ای هم موفق به انهدام 15 تانک مرکاوا-4 شد.

***
نه کماندوهای اسرائیلی حاضر در دره حجیر و نه  تانک های آنها نتوانستند »علی صالح« را از سر راه بردارند. 
او کسی نبود که آنها حریفش باشند. به همین خاطر هم آخر کار، ناگزیر به استفاده از سالح هوایی علیه او شدند.

22 مرداد 1385 )13 آگوست 2006(، یک روز مانده به پایان جنگ 33 روزه، هنگام درگیری با واحدهای 
ویژه زرهی ارتش اسرائیل، یک پهپاد »ام-کا« اسرائیلی به سمت او موشک شلیک کرد. ترکش و موج انفجار او 

را به شدت مجروح کرد. با این حال همرزمانش توانستند او را عقب ببرند.
***

نزدیک به 20 روز در بیمارســتان در حالت کما بود. تنها یک بار به هوش آمد و در آن لحظه از شــنیدن 
خبر پیروزی مقاومت اسالمی در جنگ 33 روزه خوشحال شد. بعد چشمانش را بست و دوباره به کما رفت تا 
اینکه ســرانجام روز شنبه 11 شهریور 1385 )2 آگوست 2006( روی تخت بیمارستان به دوستان شهیدش، 

مخصوصا همرزمانش حاج خالد و حاج رانی بزی که هر دو قبل از در جنگ 33 روزه شهید شدند، پیوست.

در عملیــات بیت المقدس شــهید همدانی برای 
پیگیــری آمبوالنس و آوردن مهمــات قصد حرکت 
به ســوی قرارگاه را داشــت. به او اصرار می کنند یک 
بسیجی مجروح داریم او را با خود ببر. سردار همدانی 
آن بسیجی مجروح را با خود می برد. در موقع حرکت 
رادیوی ماشین پس از قطع مارش نظامی صدای اذان 
را پخش می کند. ســردار همدانی به محض حرکت از 
بسیجی سؤال می کند نگفتی اسمت چیه؟ بچه کجایی؟ 
او جواب نمی دهد. همدانی می گوید با گوشه چشم نگاه 
کردم دیدم زیر لب چیزهایی می گوید. فکر کردم البد 
اولین باری است که به جبهه آمده مجروح شده و حتماً 

ُکپ کرده اســت. این شــد که دیگر او را ســؤال پیچ نکردم. یک مقدار که جلوتر رفتم دیدم رو کرد به من و 
خیلی مؤدب و شمرده خودش را معرفی کرد. فهمیدم اهل تهران و بچه نازی آباد است و سال آخر دبیرستان 
تحصیل می کند. گفتم برادر جان بگو ببینم چرا دفعه اول که اسم و رسم تو را پرسیدم چیزی نگفتی؟! گفت 
وقت اذان بود نماز می خواندم. نگاهی به ســر و وضع او  انداختم.از الی انگشــتان الغرش که روی محل زخم 
گذاشــته بود خون بیرون می زد. این شــد که به او گفتم نماز می خوانی؟ چه نمازی؟ مگر ما داریم رو به قبله 
حرکت می کنیم؟ در ثانی پسر جان بدن تو پاک نیست. لباس هایت هم که خونی و نجس است. خیلی کوتاه 
جواب داد حاال همین نماز را می خوانیم تا ببینیم چه می شود. دیدم باز ساکت شد. چند دقیقه بعد گفتم البد 
نماز عصر را می خواندی. گفت بله گفتم خب صبر می کردی می رسیدیم عقب در پست اورژانس هم زخم ات 
را می شستیم هم لباس عوض می کردی بعد با فراغ نماز می خواندی. گفت معلوم نیست چقدر دیگر توی این 
دنیا باشم. فعال همین نماز را خواندم قبول و ردش با خداست. گفتم باباجان تو که چیزیت نشده یک جراحت 

مختصر است زود خوب می شوی و برمی گردی خط....
 باالخره او را رســاندم به اورژانس تیپ 27 و ســفارش کردم حسابی به او برسند رفتم مقر قرارگاه موقع 
برگشــت رفتم اورژانس تا هم پیگیر ماشــین های آمبوالنس برای اعزام به خط باشم و هم احوال آن بسیجی 
رو بپرسم مسئول اورژانس گفت خون ریزی داخلی کرده بود ما به او آمپول ضد خون ریزی هم زدیم ولی دیر 
شده بود با یک آرامش عجیبی چشم هایش را روی هم گذاشت و شهید شد. برگشتم به طرف مقر در حالی 
کــه رانندگی می کردم به پهنای صورت گریه می کردم صدایش توی گوشــم زنگ می زد که می گفت معلوم 
نیســت چقدر توی این دنیا باشــم فعاًل همین نماز را خواندم و رد و قبول آن با خداست اینجاست که شهید 
دستغیب)ره( می گفت حاضر است ثواب هشتاد سال تمام عبادات واجب و مستحب خودش را با دو رکعت از 

چنین نمازی از یک بسیجی عوض کند.
به نقل از کتاب مهتاب خّین صفحه 825 تا 830 خاطرات سردار سرلشگر شهید همدانی

پــدرم اصالتا تهرانی بودند. ایشــان متولد 
تهــران،  و ســاکن  شــهریور ســال 1325 
محله هاشــمی، 21متــری جــی بودند. محل 

شهادتشان هم همان پادگان جی است. 
پدر در کودکی مادر خود را از دست دادند. 
بعد از گذراندن خدمت ســربازی در شــرکتی 
که ماشین های ســنگین و راه سازی را تعمیر 
می کردند مشــغول به کار شــد. این شــرکت 
نماینده ماشین های ایرانی و سوئدی بود و پدر 
برای کارش به استان های مختلف می رفتند و 
ماشین های سنگین را تعمیر و تجهیز می کردند. 
پدر سال 50 با مادرم ازدواج کردند و بنده 
سال 51 به دنیا آمدم، یک خواهرم سال 54 و 
دیگری دی 57 به دنیا آمد. من موقع شهادت 
پدر 6 ساله بودم، خواهرم مریم 4 ساله و مرضیه 

48 روزه بود. 
خانه کوچک و پرمهر

ما ابتدا در تهران زندگی می کردیم و مستاجر 
بودیم و خدا خواست که پس از مدتی در یکی از 
شهرهای اطراف تهران به نام قلعه حسن خان که 
االن شهر قدس نام دارد خانه بخریم، آن هم یک 
خانه 40 متری. خانه ای که در و دیوار آنچنانی 
نداشت و کف آن موزائیک نشده بود؛ اما پدر با 
عشــقی که به خانواده داشت، در مواقعی که از 

ماموریت برمی گشت آن را باز سازی می کرد.
انقالب درونی

حدود 6 ماه بود در آن خانه ســاکن شــده 
بودیم که درگیری های خیابانی و انقالب به اوج 
خود رسید. بهمن سال 57 بود و مدام تصاویر 
شهدا منتشر می شد. من کم سن و سال بودم؛ 

اما از مادرم شــنیده ام که گویا با مشاهده این 
قضایا، انقالبی درونی در پدر ایجاد می شود و با 
مردم انقالبی همراه شده و در تظاهرات شرکت 
می کند. مادر می گفــت گاهی او یک هفته به 
منزل نمی آمد و ما تنها در خانه جدید به ســر 
می بردیم؛ در جایی که امنیت کافی نداشــت. 
زمان ورود امام، پدر یکی از بازوبندهای کمیته 
استقبال را گرفته بود و با افتخار گفته بود: من 

یکی از خادمین آقا هستم. 
 نان برای همه

مــادر تعریــف می کرد: آن مــدت در بین 
همسایه ها بحث سوخت خیلی مطرح بود. منبع 
گرمایش خانه ها و پخت نان، گازوئیل بود. ما یک 
بشکه گازوئیل داشتیم که معموال نیمی از آن پر 
بود. با اینکه سه فرزند کوچک در خانه داشتیم و 
دختر کوچکم یک ماهه بود، پدرتان این بشکه 
را در دو بشکه کوچک تر 20 لیتری خالی کرد، 
یکی را در منزل قرار داد و دیگری را برای پخت 

نان مردم، به نانوایی محل داد.
پدر مردمدار و خوش اخالق بود

طبق تعریف سایرین پدر خیلی باگذشت بود. او 
در خانواده خودش به خواهر و برادرهایش رسیدگی 
می کرد. به گفته اقوام، محمدرضا آدمی بود که ابتدا 
به فامیل رسیدگی می کرد و بعد به خانه خودش 
می رفت که به امورات داخلی برسد، در واقع آخرین 
جایــی که او می رفت منزل خودش بود. کمترین 
کارش رســیدگی به امور اقوام بود. اقوام بیشتر از 
خوبی های پدر می گویند. بعد از این همه سال هنوز 
در بحث نوع نگاهی که به فامیل داشت زبانزد است. 

همه از مردمداری و اخالقش می گویند. 
همسایه ها هم همین نظر را داشتند. آن زمان 
هنوز ساختارهای اجتماعی مانند کمیته وجود 
نداشــت و این فضاها بیشتر مردم نهاد بودند. 
پدر نیز با ارتباطاتی که با مردم محله داشــتند 

مشکالت را برطرف می کردند.

خداحافظی
مادر می گفت: دو شب قبل از شهادتش آمد 
و با خانــواده خداحافظی کرد. من به او گفتم: 
ما رو آوردی اینجا گذاشتی و داری می ری؟ ما 
اینجا نه فامیلی داریم، نه آشنایی، ما به تو نیاز 

داریم، بهتره بمونی.
مــادر برای اینکه او را پاگیر کند مرضیه را 
که فرزند کوچکتر بوده به او می دهد. با خودش 
می گوید وقتی مرضیه را در آغوش بگیرد مهر و 
محبت دختر نوزادش مانع رفتنش می شود. اما 

پدر تنها دو جمله می گوید: من این بچه ها را به 
تو می سپرم و تو رو هم به خدا. بعد هم می رود 

و دیگر برنمی گردد.
شهید انقالب 

 در محل ســکونت ما ماشــین به سختی 
پیدا می شد. رفته بود سر جاده که دوستش او 
را می بینــد و می گوید: کجا می ری؟ می گوید: 
شــرایط بدی شده و دوســتام دارن در خون 
خودشــون غلــط می زنن. من با این شــرایط 

نمی تونم اینجا بمونم. 
دو روز از رفتنــش گذشــته بــود و از او 
بی خبر بودند. تا اینکه طبق پیگیری ها متوجه 
می شــوند که روز 21 بهمن با یکی از اقوام در 
تظاهرات شرکت کرده است. گویا پدر از سمت 
خیابان هاشــمی به ســمت پادگان عشرت آباد 
می رود و اســلحه می گیرد و به ســمت محله 
خودشان که درگیری بوده می روند. با گاردی ها 
درگیر می شوند و تیری به سرش اصابت می کند 

و به شهادت می رسد. 
پیکرها قابل شناســایی نبودند. ســر پدر 
هم کامل متالشــی شــده بود. همه شهدا را 
ســوار ماشین می کردند و به بهشت زهرا )س( 
می بردند. عمویم چند روز جســت و جو کرده 
بود تا توانســته بود پیکر را پیدا کنند. شــهید 
را در قطعه 21 بهشــت زهرا)س(، قطعه ای که 
بعدها نام شــهدای روز انقالب را بر آن نهادند؛ 
یعنی محل جلوس امام خمینی)ره( دفن کردند. 

برکت وجود امام ایران را متحول کرد
در سال 50 که شاه اعالم کرده بود انقالب 
نوین می شــود و قرار بود سبک و سیاق آمریکا 
و اروپا در ایران اجرایی شــود و آثار آن هم در 
کاباره ها و مشروب فروشی ها کامال مشهود بود؛ 
اما دقیقا در همان دوران ایران پوســت اندازی 
کرد. من که االن 50 سال از خدا عمر گرفته ام 
احســاس می کنم این پوســت اندازی چیزی 

جز برکت وجود امام و صحبت های ایشــان و 
روحانیون نبود. این تحول چیزی بود که خداوند 
نصیب ملت ایران کرد. مانند بحث جنگ که امام 
فرمود جنگ نعمت بود. این تحول روی تربیت 
مردم تاثیر گذاشــت و رشــد آنها را به همراه 
داشت. همه کسانی که در انقالب شهید شدند یا 
رزمندگان دفاع مقدس که از کشور دفاع کردند، 
در اثر نفس و برکت و عمق اعتقاد و باوری بود 

که حضرت امام به آنها داد.
این باعث شد که انسان هایی مانند پدرم از 
مهم ترین دارایی خودشان یعنی جانشان بگذرند 

و از وطن و ناموسشان دفاع کنند. 
آنها می دانســتند که دیگر برگشتی در کار 
نیســت. در همان شرایط بسیاری بودند که از 
خانه هایشــان بیرون نیامدند، بسیاری از کشور 
رفتند؛ اما عده ای ماندند و ایثار کردند. جوانان 
آن زمان ظرفیت این تحول را داشتند و خداوند 
هــم تعدادی را انتخاب کرد و برد. پدر من هم 
از جمله کسانی بود که در دوران رشدش، این 
زمینــه را در خود فراهم کرده بود که با تغییر 
فضا، جذب راه و مرام امام شــود و ره صد ساله 

را یک شبه طی کند. 
شهدا فداییان دین هستند

الگوی همه اینها حضــرت امام بوده. زمان 
تشــریف فرمایی امام وقتی از تلویزیون تصاویر 
امام را نشــان می دادند پــدر می رفت و تصویر 

امام را می بوسید. 
بــه نظر من امام ظرفیت بزرگی بود و اینها 
تنها جلواتی از وجود ایشــان بود. اینکه جوانان 
را به جایی رســاند که در درجه اول از جانشان 
بگذرند و بعد هم از خانواده. انسان سالیان سال 
تالش می کند که در کنار همســر و فرزندانش 
به آرامش و آسایش برسد؛ اما به درجه باالتری 
می رسد که از همه اینها بگذرد. آن زمان مردم 
نه خوراک داشــتند نه شغل. بلکه منتظر یک 
اشــاره از امام بودند که با سر به سمت او بدوند 
و ارادت خود را نشــان دهند. حضرت امام این 
روشــنگری را داد که زیر بار حرف زور و ظلم 
نروند. دین آن زمان داشــت از بین می رفت و 
اینها به نوعی فدایی دین شدند. آنجا که حضرت 
امام فرمودند به داد دین برســید، یک عده به 
این کالم امام لبیک گفتند و وارد میدان شدند 
و از جانشان گذشتند تا دین باقی بماند. نظام 
مدیون خانواده های شهداست و کسانی که پست 
می گیرند، تکریم ارباب رجوع و همچنین خانواده 
شهدا را در نظر داشته باشند. نظام به این مسئله 
نگاه داشته اما وجود پدرچیز دیگری  است. من 
خودم پدر هســتم، پدر دو دختر و یک پســر. 
احساس می کنم با وجود اینکه خودم ماندگاری 
در این دنیا را دوست دارم، دوست دارم ماحصل 
زندگی ام که فرزندانم هستند خوشبخت شوند. 
قطعا ظرفیت و برکتی که خداوند به شهدا 
داد خیلی باارزش است. درست است که شهدا 
وجود ظاهری ندارند، امــا این باور وجود دارد 
که تاثیرات به سزایی در خانواده هایشان دارند. 
شهدا با خانواده هایشان ارتباط دارند. خداوند به 
صراحت می فرمایند که من قیم و کفیل کسی 
هستم که ایثار می کند و چه چیزی بهتر از این 
اســت. این حس برای همه اعضا خانواده های 
شــهدا وجود دارد. همســران شهدا دو وظیفه 
خطیر را به عهــده گرفتند. یکی بزرگ کردن 

یادگاران شهداســت و دیگری حفظ جایگاه و 
عنوان شــهید است و اینکه شما همسر شهید 
هستید. مادرم هنوز هم باور دارد که حضور پدر 
در زندگی وجود دارد. باور دارد که دست دیگری 
مشــکالت ما را حل می کند. مسلما ما بیشتر 
اســیر دنیا داریم و این تاثیر را کمتر می دانیم؛ 
اما کســانی که دل به آن باورها دارند برایشان 

بیشتر احساس می شود. 
حمایت بنیاد شهید

پدر از مال دنیا چیزی نداشــت، تنها همان 
خانه بود. سال 60 بنیاد شهید گفت این خانه 
در منطقه ای نیست که بتوانیم به شما رسیدگی 
کنیم؛ لذا ما را به شهرکی در تهرانپارس به نام 
شهرک شــاهد منتقل کردند. در این شهرک 
فرزندان شــهدا را گرد آورده بودند که نسبت 
به مسائل آموزشی رســیدگی بیشتری انجام 
شده و خدمات رســانی بهتری صورت بگیرد. 
البته در حال حاضر مادر در شــهر جدید پرند 

زندگی می کنند. 
رشد بانوان در سایه نظام جمهوری اسالمی

درســت است که حضرت امام معتقد بودند 
زن ها در حرکت مردها تاثیر داشتند، آنها باعث 
شدند این شجره شکل بگیرد و فرمودند از دامن 
زن مــرد به معراج می رســد. اما قبل از انقالب 
حضور بانوان بیشتر در خانه بود و از لحاظ سطح 
سواد خیلی پایین تر از آقایان بودند. پدربزرگ من 
به خاطر شرایط آن زمان اجازه نمی داد دخترش 
به دانشگاه برود. فضا برای تحصیل بانوان خیلی 
بسته بود و خانواده های مذهبی اجازه نمی دادند 
دخترانشان چندان در بحث تحصیل وارد شوند. 
خیلی هنر می کردند در حد ابتدایی اجازه حضور 
در مدارس را می دادند. مادر همواره متولی بحث 
آموزش و تحصیل ما بود؛ لذا وقتی پدر شــهید 
شد، با توجه به خدمات بنیاد شهید و آموزش ها، 
او هم از لحاظ تحصیلی رشد کرد. البته مادر با 

وجود داشتن استعداد و ذکاوت و عالقه زیاد به 
درس خواندن و ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی 
و لیکن پیشــرفت علمــی و فرهنگی و تربیتی 
فرزندان را بر خواســته خویش مقدم دانسته و 
علی رغم میــل باطنی از ادامه تحصیل انصراف 
داد. ثمره این ایثار و ازخودگذشتگی تحصیل هر 
ســه فرزند در مقاطع عالی دانشگاه و همچنین 

تحصیالت دانشگاهی نوه های شهید است.
در کل همسران شهدا در این نظام باال آمدند 
و در بحث مبانی فقهی و نظری و اعتقادات خیلی 
قوی تر شــدند. من زمان شهادت پدر را با االن 

مقایســه می کنم می بینم، در عین اینکه مادر 
اصالت و جایگاه همسر شهید را حفظ کرده اند، 
از نظر خیلی مسائل رشد کرده اند. بنده معتقدم 
در بحث شناخت اهل بیت علیهم السالم و ارتباط 
با خدا، جمهوری اسالمی بستر الزم را ایجاد کرد. 

مادر مأمنی در دنیای مدرن
االن بچه ها به روز شده اند. با وجود تکنولوژی 
و ظرفیت هایــی کــه جامعه جهانــی تعریف 
می کنند؛ مادرها مامنی برای بچه ها هستند. ما 
هر بار که خدمت مادر می رسیم گویا از لحاظ 
اعتقادی پاالیش می شــویم. هیجاناتی که در 
زندگی و کارمان وجود دارد، روحمان را درگیر 
می کند؛ اما منزل مادر کامال دســت نخورده و 
بی آالیش مانده است. ایشان هم یادگاری پدر 
هستند و هم مجالس و روضه هایشان روحمان 
را جــال می دهــد. این خانه ها بــرای ما مرکز 
تربیت است و از لحاظ روحی سبک می شویم. 
لذا یاد پدر، به برکت وجود مادر بیش از پیش 

زنده است. 
فرزندان پرچمدار خون پدر 

 43 ســال گذشــته و مــا بزرگ شــدیم و 
هر کدام تحصیالت و زندگی خودمان را داریم. 
زمان شهادت پدر ما سن کمی داشتیم اما عنوانی 
که به گردن ما آمد و شدیم فرزند شهید، پالکی 
که باالی ســرمان خورد یک سری مراقبت ها را 
برایمان تعریف کرد. ما سعی کردیم که حرمت و 
جایگاه یک فرزند شهید را در طول زمان و تعاریف 
هر برهه به بهترین شکل حفظ کنیم. االن ساختار 
خیلی تغییر کرده اســت اما سعی مان این است 
که همان رویه پدر را در پیش بگیریم. نظام هم 
انصافا به این مسئله نظر داشته که فرزندان شهدا 
باید از لحاظ تحصیلی، فرهنگی و... رشد کنند.

نبــود پدر در زندگی ما خیلــی تاثیرگذار 
بوده و هست؛ ولی افتخاراتی را برای مِن ناچیز 
ایجاد کرده اســت. این مســئله در تقدیر خدا 
بــوده؛ ولی امام مســیری را تعیین کرد و پدر 
هم لبیک گفت و پا در میدان گذاشــت و کار 
طوری پیش رفت که ما شــدیم پرچمدار آن 
خون و حرکت. این مســئله هم در خانواده و 
هم در اجتماع بار مسئولیتی را برایمان تعریف 
کرد. خودم در معاونت امور فرهنگی ســازمان 
برنامه در راستای خدمت صادقانه عهده دار این 
 مسئولیت هســتم. خواهر بزرگ ترم در مدت 
8 ســال مســئولیت مشــاور امور ایثارگران 
شــهرداری پرند، در راه خدمت به این قشــر 
معظم از هیچ کوششــی دریغ نکرده و در راه 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت که همان راه و 
ســیره پدرمان بوده، قدم برداشته و هم اکنون 
برای زنده نگهداشتن راه شهدا کتاب زندگی نامه 
و خاطرات شهدای مدافع حرم پرند را در دست 
چــاپ دارد. همچنین خواهر کوچک ترم که با 
 خدمت صادقانه و شریف در سازمان صدا و سیما 

ادامه دهنده خون پاک پدرمان شده است.
 بــا همــه اینها نبود پدر و جــای خالی او 
همواره و در تمام مراحل زندگی حس می شود. 
به خصوص یادگار او که مادر است و روزبه روز 
پیرتر می شود. ما در طول زندگی فراز و نشیب 
داریم و اعتقاداتمان تغییر می کند؛ اما باور مادر 
برایم لذت بخش بوده که در یک مسیر مستقیم 
حرکت می کنــد. ما به تقدیر خدا و آن چیزی 

که برای ما و خانواده رقم زده راضی هستیم.

چشمانش سنگین شــد، از حضور فرشته ها 
در میدان جنگ تعجب کرد، تا آن موقع چنین 
تصویری در جبهه در میان خاک و آتش و خون 
ندیده بود؛ خیلی لطیف بود و اشــعه های نورانی 
فرشــته ها و خنکای نسیم بالهای یشان را وسط 
ظهر زیر آفتاب احساس می کرد، داشت فرشته ها 
را تماشا می کرد که یکی از همان فرشته ها را دید 
که درست کنار پای او در همان گوشه که نشسته 

بود، فرود آمد.
ببخشید شما آقای مجتبی سرو هستید؟

بله خودم هستم
شما خوب هستید، یعنی آماده اید؟ ما تا دو 

ساعت دیگه می آییم دنبالتون با هم بریم...
دلهره وجودش را گرفت، یادش آمد این لباس 
و کوله و تجهیزاتی که با خود دارد برای عملیات 
است و باید با بچه ها به خط بروند یاد فرمانده و 
بچه های رزمنده دسته شان افتاد داشت در ذهنش 
عذری می تراشید که فرشته را قانع کند که االن 

باید برود عملیات.
نمی دانست فرشته از عملیات کربالی 5 چیزی 
می داند یا نه حســابی احساس استیصال کرد به 
ذهنش فشار آورد با شنیدن صدای انفجار از خواب 
پرید، متوجه شد که با کوله و لباس آماده به رزم در 
همان گوشه ای که نشسته بود، خوابش برده بود.

بــه خوابی که دیده بــود، فکر می کرد برای 
همین وقتی به همسنگرش رسید گفت: با خنده 
گفت: ما رو حالل کنید، تا دو ساعت دیگه می آن 

دنبالمون.
***

مجتبي سرو در 11 اسفند 1339 در تهران 
متولد شــد. ســال های دبســتان، راهنمایی و 
دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و بعد 
از گرفتن مدرک دیپلم در یکی از مدارس تهران 
به عنوان مدرس مشــغول به کار شد. عالقه اش 

به علوم و معارف اســالمي موجب شد تا به جای 
دانشــگاه حوزه علمیه را برگزیند.او برای ادامه 
تحصیل به مدرســه آیت اهلل مجتهدي رفت و به 
مدت 5 ســال به فراگیري علوم دینی در حضور 

اساتید حوزه پرداخت. 
سرو در سال های پیروزی انقالب اسالمی، به 

شکل های مختلف به مبارزه با رژیم شاهنشاهی 
می پرداخت و در تظاهرات و راهپیمایی ها حضور 
فعال داشت و همچنین در شعارنویسی و توزیع 
اعالمیه های امام خمینی)ره( با دوستان مبارزش 

همکاری می کرد.
او در سال های پس از انقالب نیز در بحث با 
التقاطی ها و منحرفین پیشــگام بود و علیه آنها 

کار فرهنگی می کرد.
او با آغاز جنگ تحمیلي، درس و بحث را رها 
کرد و به جبهه رفــت. بعد از مدتي در عملیات 

میمک از ناحیه کتف و گردن مجروح شد. با وجود 
انجام چند عمل جراحي، دست راستش معلول 
شد و تقریباً کارایي خود را از دست داد. اما بعد 

از آن نیز چهار یا پنج بار به جبهه رفت.
یکی از دوستان نزدیکش تعریف می کند که 
مجتبی، در بیمارستان بستري بود. براي جراحي 

دستش چند بار اقدام کرده بودیم ولي فایده اي 
نداشــت. یک بار که دکتر آمد پیشــش، خیلي 
جدي به او گفت: »آقاي دکتر! لطفاً به من صریح 
جواب بدید! اگه جراحي دستم براي انقالب خرج 
برمي داره، دســتم رو قطع کنید تا خرجي براي 

انقالب نداشته باشه! « 
در وصیت نامه  به جا مانده از او آمده است:

» »فریاد برمي آوریم که هان اي مردگان 
متحــرک، ما این همه که گفتید هســتیم؛ 
مگر شمایان به بنده مظلوم خدا حسین بن 

علي )ع( نگفتید که چرا جنگید در آن جایي 
کــه باید مي جنگید؟ مگر به بنده صالح خدا 
حســن بن علي )ع( نگفتید چرا صلح کرد، در 
آن جایي کــه باید صلح مي کرد؟ واکنون نیز 
تکرار تاریخ اســت کــه عافیت طلبان از امام 
بریده و به کنج خلوت خزیده زمزمه شیطاني 
 صلــح را نجوا مي کننــد و فریاد وااســالما 

سر مي دهند.« 
مجتبی ســرو سرانجام در 23 دی 1365 در 
عملیات کربالي 5 در منطقه شلمچه به شهادت 

رسید. 
یکی از همسنگران او تعریف می کند، مجتبی 
دو ســاعت قبل از شهادت به خواب فرو رفت و 
وقتی بیدار شد پیش ما آمد و در حالی که خیلی 
 خوشــحال به نظر می رسید، گفت: خواب دیدم 
2 ساعت دیگر شهید می شوم. بعد از 2 ساعت از 
صحبتی که با هم داشتیم در راه ترکشی به بدن 

او اصابت کرد و فریاد زد، یامهدی...
آخرین توصیه شهید 

»خدایا تو خود شاهدي که ما جنگ در راهت 
را نه براي آرزوي رسیدن به رضوانت ونه از ترس 
دوزخــت پذیرفته ایم، که ما آرزوي باروري نهال 
خشــکیده اسالمت را در ســر داریم و به هواي 

رسیدن به کوي ات پر و بال مي زنیم!«

بالل؛ شکارچی افسانه مرکاوا
پرچمداران حسین )ع(

)شرحی بر زندگی سردار رشید اسالم شهید حاج علی صالح )بالل عدشیت( 
فرمانده واحدهای ضد تانک مقاومت اسالمی لبنان در جنگ 33 روزه( 

محمدجواد مهدی زاده
بخش سوم

 سردار شهید حاج علی صالح )بالل عدشیت( 
هنگام تمرینات قبل از عملیات اسیرگیری جنگ 33 روزه

امام آمده بود تا اهل معنا را با خود همراه کند و آنها را از این ظلمتکده، به اوج نور برساند. همان هایی که اندک 
جرقه ای کافی بود تا از این عالم خاکی جدا شــوند. همان هایی که وقتی ندای ملکوتی امام نور)ره(را شنیدند، 
بدون اندکی درنگ، رهسپار میدان مبارزه با ظلم و جور شدند. محمدرضا احمدی یکی از این انسان های گرانقدر 
و پاک ضمیر بود. بزرگمردی که حتی مهر و محبت فرزند نوزاد و خواهش همســر جوانش نیز نتوانست او را از 
حضور در میدان مبارزه منصرف کند. او سه فرزند کوچکش را گذاشت و رفت تا با خون پاکش جوانه های انقالبی 
عظیم را آبیاری کند. شهید احمدی در 21 بهمن ماه سال 1357، درست در طلوع فجر انقالب به شهادت رسید؛ 
لذا صفحه فرهنگ و مقاومت این هفته مزین به نام این شــهید گرانقدر شد تا یادمان نرود چه خون ها بر زمین 
ریخته شــد و چه فرزندها بدون سایه پدر بزرگ شدند تا این انقالب به ثمر برسد. امروز با دکتر داوود احمدی 
فرزند شهید همراه شدیم و از این شهید سروقامت گفتیم و شنیدیم تا بدانیم عزت و استقالل امروز میهنمان را 

مدیون چه کسانی هستیم...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

یادبود شهید محمدرضا احمدی

شهید طلیعه انقالب

یادی از روحاني شهید مجتبی سرو

خواب قبل از شهادت
سعید رضایی


