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در دومين ماهي كه از جنگ مي گذش��ت 
توان و قابليت هاي علي اكبر براي ديگران 
مشخص شد. 12 آبان 1359 كه مصادف با 
صبح عاشورا بود قرار شد رزمندگان براي 
فريب دش��من تظاهر به تك كنند. نيروها 
غس��ل ش��هادت كردند و با دهان روزه به 

ارتفاعات حمله بردند. 
ارتفاعات را با اسلحه  سبك تصرف كردند 
و چهار روز آنجا را در اختيار داش��تند. اين 

افراد عمليات ص��وري را به عمليات واقعي 
تبديل كردند. طوري ك��ه همه از قدرت و 
سرعت شان غافلگير ش��دند. آنها به مدت 
چه��ار روز در مي��ان نيرو ه��اي عراقي بر 
ارتفاعات مس��لط بودند و پس از اين مدت 
مجبور به عقب نشيني شدند و يك مجروح 

و دو شهيد را با خودشان آوردند. 
در اين ميان تعدادي از رزمندگان به دليل 
آش��نا نبودن با منطقه به كمين نيرو هاي 
عراقي افتادند و به شهادت رسيدند. پيكر 
آنها  مدت ها كنار رودخانه باقي ماند و زير 
شن و ماسه دفن ش��د. رزمندگان تصميم 
گرفته بودند پيكر دوستانشان را از منطقه 
خارج كنند ولي دش��من بر محل تس��لط 
داشت. خطر انجام اين كار بسيار زياد بود 
و هر كس��ي توانايي انجام آن را نداش��ت. 
علي اكبر كه مسئوليت فرماندهي گردان 
علي اكبر را برعهده داشت،  داوطلب شد و 
با تحمل سختي هاي فراوان و زير ديد و تير 

دشمن جنازه ها را يكي يكي خارج كرد. 
بعدها مقام معظم رهب��ري در يك برنامه 
تلويزيوني ماجراي بازديدش��ان از س��تاد 
جنگ هاي نامنظم را تعريف كردند و گفتند 
در جبهه  س��ومار يك جوان خيلي فعال و 
جدي بود كه فعاليت بس��يار مي كرد. آن 
جوان خدا حفظش كند، اسمش اكبر بود. 
شجاعت شهيد محمدحس��يني در ميان 

فرماندهان و رزمندگان زبانزد شده بود. 
هر چه از جنگ مي گذش��ت و او شهادت 
دوستانش را مي ديد بيش��تر از دنيا دلزده 
مي ش��د. علي اكبر ديگر دني��ا را آنطور كه 
ديگران مي ديدن��د، نمي ديد. همه چيز به 
واسطه حضور در جبهه و معاشرت در كنار 
رزمندگان معناي ديگ��ري پيدا كرده بود. 
علي اكبر پس از شهادت دوستانش بيشتر 
از هر زمان ديگري احساس تنهايي مي كرد. 
دلتنگ شان مي ش��د و آرزوي پيوستن به 
آنها را داشت. گاهي كه دلش مي گرفت با 
چشماني اش��كبار مي گفت: » كاش شهدا 
من را صدا كنند و بروم. ديگر تنها ش��دم و 

نمي خواهم بمانم.«
خان��واده تصميم گرفت��ه بودند ت��ا براي 
علي اكب��ر خواس��تگاري برون��د. برادرش 
مي گفت چ��را آرزوي ش��هادت مي كني؟ 
مي خواهيم برايت خواستگاري برويم. بايد 

داماد شوي. 
علي اكب��ر خن��ده  تلخ��ي مي ك��رد و 
جواب م��ي داد: »ك��دام دام��ادي؟! كدام 
خواستگاري؟! زماني كه مملكت در حلقه  
تجاوز دش��من گرفت��ار اس��ت، زماني كه 
فلسطين اسير دست دشمنان خداست و 
افغانستان آن وضع را دارد و مسلمانان در 
رنج هستند، حرف از خواستگاري و دامادي 
مي زني؟ من مسلمان، در قفس تنگ دنيا 
نشس��تم و مثل گنجش��ك گرفتار قفس 
هستم. دلم مي خواهد آزاد و شهيد شوم.«

زماني كه از جبهه س��ومار برگش��ت براي 
چند روز درخواست مرخصي كرد. وقتي از 
مرخصي برگشت چنين گفت: »دفعه  قبل 
از طرف سپاه اعزام ش��ده بودم و احساس 
مي كردم بر حسب وظيفه آمده ام. از سپاه 
اس��تعفا دادم و حاال همچون يك بسيجي 
آم��ده ام. مي خواهم حض��ورم در جبهه به 

خاطر انجام وظيفه و در راه خدا باشد.«
پاييز سال 1360 زمان عاشقي كردن علي 
اكبر بود. قرار بر انجام عمليات طريق القدس 
بود و رزمندگان اميد زيادي به موفقيت در 
عمليات داشتند. چينش نيروهاي دشمن 
نش��ان از گرفتن پل س��ابله داشت. شهيد 
محمدحسيني تحرك دشمن را خطرناك 
مي ديد و به ساير نيروها توضيح مي داد كه 
آرايش تانك هاي عراق��ي براي گرفتن پل 
اس��ت. با گرفتن پل، بس��تان و سوسنگرد 
سقوط مي كردند و جان انسان هاي زيادي 

به خطر مي افتاد. 
شهيد محمدحس��يني آخرين توصيه ها 
را كرد و بعد ه��م دس��تور داد: »اگر من 
تير خوردم يا ش��هيد ش��دم، حق نداريد 
به ديگران اطالع بدهيد. نبايد در چنين 
ش��رايطي روحيه  نيرو ها ضعيف ش��ود.« 
او در چهارمين روز عملي��ات از ناحيه پا 
مجروح شد. درحالي كه مي توانست جان 
خودش را نجات دهد، براي حفظ روحيه 
نيروهاي تح��ت ام��رش در منطقه نبرد 
ماند و سرانجام زير پل سابله مظلومانه به 

شهادت رسيد. 
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برايمانبگوييد.
مادر به مس��ائل و احكام ش��رعي و نماز و روزه 
فرزندان خيلي اهميت مي داد. به تربيت ديني 
فرزندانش بسيار توجه داشت. نكته حائز اهميت 
اين اس��ت كه خودش هم عامل به اين مسائل 
بود. نماز شب مي خواند. قرآن و دعا مخصوصاً 
زيارت عاشورا را ترك نمي كرد. بعد از هر نمازش 
با سوز دل براي همه مخصوصاً عاقبت بخيري 

فرزندان دعا مي كرد. 
كميبهگذشتهبرگرديمبهروزهاييكه
مادرتانساكاعزامبهجبههبرادرهارا
ميبستوپس�رانرامهياياينسفر
ميكرد.آياش�دهبودباحضوريکياز

آنهادرجبههمخالفتكنند؟
اص��اًل مانع رفت��ن برادرهايم به جبه��ه نبود و 
اعتق��ادش اين بود ك��ه براي دفاع از اس��الم و 
حمايت از انقالب و امام نبايد صحنه را ترك كرد 
و بايد هرچه توان داريم براي اسالم هزينه كنيم. 
هميشه آنها را با دعايي بدرقه مي كرد و مي گفت 

برويد شما را به خدا سپردم. 
باشنيدنخبرشهادتدوفرزندشان
درعملياتآزادس�ازيخرمشهر،چه

عکسالعمليازخودنشاندادند؟
مادر از آن جهت كه عزيزانش را از دست داده 
بود، دلش مي سوخت ولي خدا را شاكر بود كه 
آنها در راه خدا و اسالم و دين شهيد شدند. به 
اين غم و غصه ها راضي بود و برايش ش��يريني 
خاصي داش��ت، چون بچه ها را در راه  انقالب و 
اهل بيت هديه كرده ب��ود. مادر هيچ مخالفتي 
نداشت بلكه راضي به رفتن آنها بود و تداوم راه 
فرزندان شهيدش را از فرزندانش مي خواست. 

اينطور هم نبود كه دو نفر بروند شهيد شوند 
بعد يكي ديگر ب��رود. نه همه پس��رها جبهه 
بودند. سيدداوود متولد 3 فروردين ماه سال 
1340 بع��د از مدت ها حض��ور در جبهه 10 

ارديبهشت 61 در عمليات الي بيت المقدس 
در منطق��ه نورد اه��واز به آرزويش رس��يد و 
شهيد شد. س��يدكاظم هم متولد 7فروردين 
ماه س��ال 1343بود كه در روند آزادس��ازي 
خرمشهر، عمليات الي بيت المقدس همراه با 
برادرش سيدداوود با اصابت تركش از پشت 
سرش به شهادت رسيد و پيكرش در بهشت 
زه��راي ته��ران در قطعه 26 مدفون اس��ت. 
برادر ديگرم سيدكريم متولد 2 فروردين ماه 
س��ال 1345 در روند اجراي عمليات والفجر 
مقدماتي در فكه در دي ماه 1361 مفقود االثر 
ش��د و در نهاي��ت در س��ال 1372 آنچ��ه از 
پيكرش باقي مان��ده بود، به دس��ت خانواده 
رسيد و سيدابوالقاسم متولد 1329بود كه در 
فروردين ماه 1362 طي عمليات والفجريك 
در ابوغريب به شهادت رسيد و پيكرش سال 

1373 به خانه برگشت. 
ن�گاهانقالب�يمادرت�انباع�ثش�د
فرزندانيچ�ونكري�م،داوود،كاظم
وابوالقاس�مرادرراهانقالبواس�الم
فداكنند.خودش�انچهفعاليتهايي

داشتند؟

مادر هيچگاه صحنه هاي انقالبي و سياس��ي را 
خالي نمي گذاشت. در نماز جمعه هاي عبادي-
سياس��ي و همه راهپيمايي هاي كشور شركت 
فعال داش��ت. در زم��ان جن��گ و دوران دفاع 

مقدس هم به جبهه كمك مي كرد. 
مادر عالقه ش��ديدي به امام )ره( و رهبر عزيز 
داش��ت. هميش��ه از ته دل بعد از نمازها و در 
مواقعي كه س��يماي مبارك امام و رهبر عزيز 
را در تلويزي��ون مي دي��د دعا مي ك��رد. مادرم 
خود را فدايي امام و رهبري مي دانس��ت و در 
مالقات هايي كه با امام و رهبر عزيز داش��ت به 
آنها خالصانه ابراز ارادت مي كرد. وقتي حضرت 
آقا براي ديدار تش��ريف آوردند، مادر تقاضاي 
دست بوس��ي حضرت آق��ا را كرد و از ايش��ان 
خواست دعا كنند در اين مس��ير الهي  با صبر 
و اس��تقامت ثابت قدم باش��د و هرگز تقاضاي 
مادي و دنيوي از ايشان نمي  كرد. اطاعت از ولي 
امر و ادامه دادن راه شهدا يكي از اصلي ترين و 

مهم ترين دغدغه هاي مادر بود. 
كميبعدازش�هادتبرادرها،پدرهم
راه�يجبههش�د.مادرمان�عحضور

ايشاندرجبههنشدند؟

خير اصاًل. مادر حت��ي در آن برنامه روايت فتح 
شهيد آويني كه سال ها پيش، يعني دو ماه قبل از 
شهادت پدر ضبط شده بود، اين موضوع را مطرح 
كرد. اتفاقاً همين سؤال را هم شهيد آويني از مادر 
پرسيد كه ايشان در پاسخ گفت: »من نه تنها مانع 
رفتن حاج آقا نمي شوم بلكه خودم هم مي روم.« 
مادر هر س��ال بعد از دفاع مقدس ت��ا زماني كه 
توان راه رفتن داش��ت و حتي ب��ا ويلچر، همراه 
كاروان هاي راهيان نور ش��ده و در يادمان هاي 

شهدا در جنوب و غرب شركت مي كرد. 
پ��در ش��هيدان ني��ز در اعزام س��وم خ��ود به 
جبهه هاي جنگ تحميلي در تاريخ 10دي ماه 
65 شاهد و ناظر همه عمليات هاي حال و آينده 
شد و شلمچه را كربال و سكوي عروج خود كرد و 
در سه راهي شهادت به آرزوي ديرينه اش رسيد 

و خود را به فرزندان شهيدش رساند. 
مادرشمااينفرمودهامامخميني)ره(
ك�ه»ازدام�نزنم�ردب�همع�راج
م�يرود«راباتم�اموج�ودبهمنصه
ظهوررس�اندند.بهنظرش�مامعرفي
وشناس�اندنس�يرهومنشزندگي
چنينزنانيدرجامعهامروزماميتواند

راهگشاينسلجوانباشد؟
 بله، حتماً مي تواند الگو و راهگش��ا براي نسل 
جوان باش��د. اين تفكر و اعتق��اد ديني، الهي 
و انقالب��ي را كه مديون بنيانگ��ذار اين انقالب 
حضرت امام رضوان اهلل عليه و جانشين خلفش 
رهبر عزيز هستيم تا ظهور حضرت حجت و تا 
قيامت مي تواند راهگشاي جوانان و حتي عموم 
مردم و باالتر از آن راهگش��اي بشريت جهان 
باشد  كه ان شاءاهلل خداوند ما را در اين راه ثابت 
قدم قرار دهد.  نمونه بارز اي��ن تفكر انقالبي و 
ديني شهداي مدافع حرمي هستند كه در دامان 
چنين مادراني رشد كردند و پرورش يافتند و 
توانستند با دالوري ها و حماسه آفريني هايشان 
در جبهه مقاومت خوش بدرخشند. به نظر من 
معرفي چنين زناني به نسل جوان مي تواند در 
راه و رسم و منش زندگي شان تأثيرگذار باشد. 
مادرازچهزمانيدربيمارستانبستري

بودند؟بيماريايشانچهبود؟
 م��ادرم دقيق��اً از روز دوم فروردين 98 درگير 
بيماري عفونت ريوي بود كه در بيمارس��تان 
خاتم بستري شد و در مجموع دو ماه و بيست 
روز بستري بود كه در نهايت با ايست قلبي دار 
فاني را وداع گفت. در بيمارس��تان هر وقت به 
مالقاتش مي رفتيم در حال ذكر و دعا و نماز بود 
و حتي پرس��تارها به ما مي گفتند كه مادرمان 
بس��يار صبور و در برابر خدمات م��ا قدردان و 

سپاسگزار است. 
وسخنپاياني؟

ما از همه شركت كنندگان در مراسم هاي مادر 
در اين روزهايي كه گذش��ت و در روزهاي آتي 
نهايت تش��كر و قدردان��ي را مي نماييم. مردم 
با حضور سرش��ار از مهر و عطوفت و صميمانه 
خود نش��ان دادند كه چقدر به خانواده ش��هدا 
ارج مي نهن��د، البته ما م��ادر را متعلق به خود 
نمي دانيم. اي��ن تكريم و قدردان��ي از مادر در 
حقيقت تكريم رهبر عزيز و امام و شهدا بود كه 
ان شاءاهلل اين راه تا ظهور حضرت حجت) عج(  

ادامه خواهد داشت. 

مادرعالقهشديديبهامام)ره(ورهبر
عزيزداشت.مادرمخودرافداييامام
ورهبريميدانستودرمالقاتهايي
كهباامامورهبرعزيزداش�تبهآنها
خالصانهاب�رازارادتميك�رد.وقتي
حضرتآقابرايديدارتشريفآوردند،
مادرتقاضايدستبوسيحضرتآقا
راكردوازايش�انخواستدعاكنند
دراينمسيرالهيباصبرواستقامت
ثاب�تق�دمباش�دوهرگ�زتقاضاي
م�اديودني�ويازايش�اننميك�رد
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