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نمي گذارند صداي مرتضي ها 
به گوش مردم برسد

 غالمحسين بهبودي
سال 78 مشغول خدمت س�ربازي بودم 
که گفتند چند روز ديگر آماده باش داريم. 
دليلش را که پرس�يدم گفتند قرار است 
قاتل ش�هيد هادي محبي، بسيجي ناهي 
از منک�ر را در مي�دان امام حس�ين)ع( 
تهران اعدام کنند. روز مورد نظر، من که 
سرباز حوزه بسيج بودم، در محل خدمتم 
ماندم تا مس�ئوالن حوزه  از محل اجراي 
حکم برگردن�د و ماج�را را تعريف کنند. 
برگش�تند اما خبري از اعدام نبود. گويا 
پدر ش�هيد محبي پاي چوبه دار از خون 
فرزندش گذشته بود تا نشان بدهد که از 
چنين پدر ايثارگري چونان پسري رشد 
مي کند که خود را اليق شهادت مي کند. 
آن زمان بحث روي بخشش خانواده شهيد 
محبي چند روزي در فضاي عمومي جامعه 
داغ بود. بعدها باز با موارد اينچنيني رو به رو 
ش��ديم. نمونه بارز و مشهورش طلبه شهيد 
علي خليلي است که خانواده او هم از قصاص 
قاتل گذشتند. بسيجي، بس��يجي وار رفتار 

مي کند و خانواده اش هم با چنين انگيزه هايي 
مي بخشند. البته بسيجي بودن تنها به کارت 
عضويت نيست. خيلي از کساني که شغل يا 
مسير زندگي ش��ان را براي خدمت به مردم 
انتخاب کرده اند از چنين روحيه اي برخوردار 
هس��تند. همين موضوع بخش��ش خانواده 
شهيد هادي جوان دالور که امروز در صفحه 
ايثار و مقاومت به آن پرداخته ايم، يک نمونه 

بارز اين ادعاست. 
پليسي که مي خواس��ت در شب چهارشنبه 
س��وري امنيت را براي م��ردم تأمين کند، 
در لباس خدمت و سر پستش مورد اصابت 
نارنجک دستي يک جوان نادان قرار مي گيرد 
و به شهادت مي رسد. اگر خوب دقت کنيم، 
جهل آن ج��وان ماحصل تبليغات ش��ومي 
است که مدت هاست مغز جامعه و خصوصاً 
جوان هاي ما را نشانه رفته است. اينطور القا 

مي شود که بس��يج از مردم نيست. پليس، 
دستگاه سرکوبگر است! س��پاه چنان و اين 

يکي آن طور و آن يکي اين طور...
از اين حرف ها زياد شنيده ايم. انگار نه انگار 
که همه جاي دنيا پليس دارند و اتفاقاًبعضي 
از پليس هاي آن ور آبي اصاًل منطق ندارند. 
فيلم هاي��ش را مي بيني��م و خبرهاي��ش را 
مي شنويم. يک آماري مي گويد پليس امريکا 
تنها در س��ال 2018 چهارصد نفر را کشته 
اس��ت. يعني روزي بيش از يک نفر توسط 
پليس امريکا کشته شده اس��ت. آن هم در 

کشوري که خودش را مهد آزادي مي داند. 
بحث روي اين نيس��ت که بگوييم پليس ما 
خوب اس��ت يا پليس آنها بد. صحبت روي 
تبليغات شوم دشمن اس��ت که سعي دارد 
پليس يا بس��يج و. . . را مقابل مردم نش��ان 
بدهد. چن��د روز پيش که گف��ت و گويي با 
همس��ر ش��هيد مرتضي ابراهيمي داشتيم 
)پاس��داري که در اغتشاش��ات آبان ماه به 
شهادت رسيد( گاليه داشت که انگار برخي 
از م��ردم س��پاه را از خودش��ان نمي دانند. 
همسرش هم روز شهادت بين مردم رفته تا 
بگويد او هم عضوي از همين جامعه است و 
دردهايش را خوب درک مي کند. صرف نظر 
از نوع ش��غلش، او هم حقوق بگير اس��ت و 
مشکالتي مثل گراني و مس��ائل اقتصادي 
را مثل تک تک مردم با گوش��ت و پوستش 
احس��اس مي کند. از قضا پدر دو فرزند هم 
هس��ت و به عنوان يک پدر هم که ش��ده، 
آن کارگر يا کارمندي را ک��ه گراني آزارش 
مي ده��د را خوب درک مي کن��د. اما همان 
جريان ها و همان دست هايي که مي خواهند 
مردم را مقابل نهاده��اي انتظامي و امنيتي 
کشورش��ان قرار دهند، نگذاش��تند صداي 
مرتضي به گوش مردم برسد. سريع دوره اش 

کردند و او را به شهادت رساندند. 
ش��هيد مرتض��ي ابراهيمي، ش��هيد هادي 
جوان دالور، ش��هيد علي خليلي و... همگي 
از فرزندان اين آب و خاک بودند که دغدغه 
مردمش��ان را داش��تند. هادي اگر دغدغه 
نداشت که پليس نمي شد. مرتضي اگر مردم 
را درک نمي کرد که بدون سالح به ميانشان 
نمي رفت تا با آنها حرف بزند و حرف هايشان 

را بشنود. 
هرچند ايثار و بخش��ش خانواده ش��هدايي 
چون هادي جوان دالور ، علي خليلي ، هادي 
محبي و... بسياري از تبليغات شوم دشمن 
را خنثي مي کن��د اما ما هم باي��د بپذيريم 
که در انجام کارهاي فرهنگ��ي و تبليغاتي 
عقب ماندگي عجيبي داريم و اجازه مي دهيم 
دشمن هر کاري که مي خواهد با فکر و روح و 

روان جوانانمان بکند. 
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88498481ارتباط با ما

ش�هيد مرتضي ابراهيمي، ش�هيد 
ه�ادي ج�وان دالور، ش�هيد علي 
خليلي و... همگي از فرزندان اين آب 
و خاک بودند که دغدغه مردمشان 
را داشتند. هادي اگر دغدغه نداشت 
که پليس نمي شد. مرتضي اگر مردم 
را درک نمي کرد که بدون س�الح به 
ميانش�ان نمي رفت تا با آنها حرف 
بزن�د و حرف هايش�ان را بش�نود

گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد نيروي انتظامي که خانواده اش به تازگي از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند

بخشش ما   ادامه ايثار هادي بود 
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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

 عليرضا محمدي
اهل گذش�ت که باش�ي، فرزندت را طوري 
تربيت مي کني که مس�ير رس�يدن به قله 
ايثار را عاش�قانه طي مي کن�د و قامتش را 
به لباس تک سايز ش�هادت مي رساند. اهل 
گذشت که باش�ي، بعد از س�ال ها سوختن 
در فراغ فرزند ش�هيدت، راض�ي به اعدام 
قاتلش ه�م نمي ش�وي و او را بي هيچ منت 
و خواسته اي مي بخش�ي... . چند روز پيش 
بود که خبر رس�يد خان�واده س�توان دوم 
ش�هيد هادي ج�وان دالور از قصاص خون 
فرزندشان گذشته  و قاتل او را بخشيده اند. 
هادي، پليس جواني بود که 28 اس�فندماه 
1392 ب�ر اث�ر پرت�اب نارنجک دس�تي از 
س�وي يک جوان به کما رف�ت و دو ماه بعد 
در 24 ارديبهش�ت ماه 1393 به ش�هادت 
رسيد. او در حال آسماني ش�د که 29 بهار 
از عم�رش مي گذش�ت و تنها دو م�اه قبل 
مراس�م نامزدي اش را برگزار کرده بود. اين 
روزها ک�ه در پي اغتشاش�ات اخير، برخي 
جريان ها س�عي دارند کينه و عداوت ذاتي 
خودشان از نظام اسالمي و حافظان امنيت 
کشورمان را به ميان مردم بکشانند، حرکت 
ارزش�ي و ايثارگران�ه خان�واده اين پليس 
شهيد، حقايق بس�ياري را روشن مي کند. 
گفت و گوي ما ب�ا جعفر ج�وان دالور، برادر 
بزرگ ت�ر ش�هيد دالور را پي�ش رو داريد. 

کمي از برادر شهيدتان بگوييد، متولد 
چه س�الي بودند و چطور به ش�هادت 

رسيدند؟
هادي متولد س��ال 63 بود. ما در خانواده سه 
برادر هس��تيم؛ من ب��رادر بزرگ ترم، قاس��م 
وس��طي و هادي هم ته تغ��اري و عزيزدردانه 
خان��واده و پ��در و مادرمان بود. 10 س��الي از 
هادي بزرگ تر بودم و هميشه سعي مي کردم 
مثل ي��ک بزرگتر )البت��ه از نظر س��ني( از او 
مراقبت کنم. چهارش��نبه  سوري سال 92 هم 
در امام��زاده معصوم)ع( بودم ک��ه دلم طاقت 
نياورد و ساعت يک ربع به هفت غروب به هادي 
زنگ زدم و گفت��م بيا امام��زاده پيش خودم. 
دلم ش��ورش را مي زد. پليس ب��ود و به لحاظ 
شغلي در چنين روزهايي خطرات زيادي او و 
همکارانش را تهديد مي کرد. گفت: سر پست 
هستم و نمي توانم ترک مسئوليت کنم. هادي 
نسبت به انجام وظيفه  حس��اس بود و کارش 
را هميش��ه در اولويت مي گذاشت. حتي دو تا 
خودکار در جيبش مي گذاش��ت ک��ه مبادا از 
خودکار بيت المال استفاده شخصي بکند. آن 
ش��ب وقتي خانه آمدم، تقريباً يک ربع به 10 
ش��ب بود. يک نفر زنگ زد و گفت: شما برادر 
آقا هادي هستيد؟ گفتم: بله. گفت: همکارش 
هستم و هادي مجروح شده است. برادرم قباًل 
هم حين انجام مأموريت دو بار مجروح ش��ده 
بود. يکبار وقتي که يک قاچاقچي به او پيشنهاد 
رشوه داده و نپذيرفته بود، در تعقيب و گريز با 
آن قاچاقچي با موتور زمين خورده و زانويش 
مجروح شده بود. بار ديگر هم حين مأموريت 
مجروح شد. من از همکارش خواستم گوشي 
را به او بدهد. گفت: دستش بند است و پزشک 
دارد معالجه اش مي کن��د. فهميدم که اوضاع 
بايد از دو بار قبلي وخيم تر باش��د. س��ريع به 
بيمارس��تان رفتم و فهميدم که يکي از اراذل 
منطقه نواب با پرتاب نارنجک دستي  به طرف 
هادي باعث شده که سمت راست صورتش از 
بين برود. طوري که چش��مش تخريب شده و 
کاله کاسکتش چنان از هم پاشيده بود که تنها 

يک کف دست از آن بر جاي مانده بود. 
گويا ايش�ان در زم�ان مجروحيت به 

تازگي نامزد کرده بود؟
بله، ب��رادرم 28 دي م��اه 1392 عق��د کرد و 
درست دو ماه بعد 28 اسفندماه 92 مجروح شد 
و به کما رفت. فقط دو ماه دوران تأهل را تجربه 
کرد. بعد هم دو ماه��ي در کما بود و نهايتاً 24 

ارديبهشت ماه 93 به شهادت رسيد. 
چند س�ال پيش با ش�ما گفت وگويي 
انجام داديم. آن زمان خانواده شهيد به 
دنبال محکوميت قاتل بود، چطور شد 

که تصميم گرفتيد او را ببخشيد؟
توضيحش کمي طوالني مي شود، خالصه اش 
را عرض مي کنم که متأسفانه بعد از دستگيري 
ضارب، يک بار او را از قتل عمد تبرئه کردند و 
چند ماه بعد آزاد شد. ما به دنبال احقاق حق و 
متنبه کردن ضارب بوديم. خيلي پيگير شديم 
و در اعتراضي که به حکم داش��تيم ب��ا ادله و 
مس��تندات و با توجه به اعتراف خود ضارب، 
اتهام قتل عمد ثابت ش��د و س��ال گذشته هم 
حکم قصاص دادند. تا همي��ن چند روز پيش 
کارهاي اجراي حکم داشت روال قانوني اش را 
طي مي کرد. اما نه من و نه پدر و مادر شهيد ته 
دلمان راضي به داغدار شدن يک خانواده ديگر 
نبوديم. درست است که آن جوان کار اشتباهي 
انجام داده منته��ا ما با خدا معامل��ه کرديم و 
خواس��تيم ايثار هادي را با بخش��ش قاتلش 
تکميل کني��م. بنابراين در برگ��ه رضايتمان 
نوشتيم که از حق ش��رعي و قانوني مان مبني 
بر قص��اص و دريافت هرگون��ه ديه صرف نظر 

مي کنيم. 
از حال و اوضاع پدر و مادرتان بگوييد، 
در اين چند سال که از شهادت هادي 

مي گذرد با دلتنگي او چه مي کردند؟
هادي ته تغاري و عزيزدردانه آنها بود. فقدانش 
آنقدر روي والدينم اثر گذاشت که خانه شان در 
تهران را رها کردند و به شهر سراب برگشتند. 
ما اصالتاً سرابي هستيم. ش��ايد بگوييد اغراق 
مي کنم اما در اين مدت که نزديک به ش��ش 
سال از شهادت هادي مي گذرد، حتي يک ذره 
از داغش در نظر پدر و مادرم کم نش��ده است. 
هرچه مي گذرد دوري اش را بيش��تر احساس 
مي کنن��د. اما چند روز پيش ک��ه من موضوع 
به اجرا درآمدن قصاص قاتل را به اطالعش��ان 

رساندم، تأکيد کردم که هر کاري مي خواهيد 
بکنيد االن وقتش اس��ت. منظورم اين بود که 
تصميمتان را االن يکس��ره کنيد. ديدم مادرم 
خيلي گري��ه مي کند. علتش را که پرس��يدم 
گفت: فکر م��ادر آن جوان )قات��ل( را مي کنم 
که او هم باي��د مثل ما درد فق��دان عزيزش را 
بکشد. همان ش��ب من به خود هادي متوسل 
شدم. ش��ب به خوابم آمد. ديدم آماده است به 
جايي برود. گفتم: داداش کجا مي روي؟ گفت: 
مي خوام با م��ادرم برويم خان��ه اي را که دارد 
خراب مي شود آباد کنيم. صبح ماجراي خواب 
را براي مادرم تعريف کردم. گفت: تعبيرش اين 
است که هادي راضي به قصاص قاتل نيست. در 
واقع خود شهيد قاتلش را بخشيده بود. همان 

روز با مادرم رفتيم و رضايت داديم. 

هيچ شرط و شروطي تعيين نکرديد؟
تنها ش��رطمان اين بود که ضارب بايد بعد از 
آزادي هر سال در ش��ب چهارشنبه سوري در 
همکاري با ني��روي انتظامي و کارشناس��ان، 
فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني انجام بدهد و 
خطراتي را که در آن روز متوجه جوان هاست به 

آنها گوشزد کند. 
واکنش خانواده قاتل نسبت به رضايت 

خانواده شهيد چه بود؟
پدر و مادرش ش��وکه ش��ده بودند. پدر ضارب 
مي گف��ت م��ن وقت��ي ش��نيدم ب��دون هيچ 
چشمداشتي پس��رم را بخش��يديد اصاًل باورم 
نمي ش��د. در پاس��خش گفت��م ما ب��ا حضرت 
زهرا)س( معامله کرديم. برويد و به اهل بيت)ع( 
متوسل شويد. مي خواس��تند به نوعي کار ما را 
جبران کنند که قبول نکرديم. دو بنر نوشتند که 
يکي را در محله 30متري جي تهران و يکي ديگر 
را هم در سراب نصب کردند. با اين کار موافقت 
کرديم چون مي خواستيم مردم بدانند بي هيچ 
چشمداشتي از قاتل فرزند عزيزمان گذشتيم. 

برخي از جريان ها سعي مي کنند چهره 
منف�ي از نيروه�اي انتظامي و س�اير 
نيروهاي امنيتي کشورمان به نمايش 
بگذارند، اي�ن بين بيش�ترين هجمه 
به پليس وارد مي ش�ود، اما در مقابل 
متأس�فانه ما کار فرهنگي شايس�ته 
و خوب�ي انج�ام نمي دهيم. نظر ش�ما 

چيست؟
شيطنت هاي آنها مربوط به االن و اغتشاشات 

اخير نمي شود. سال هاست که سعي مي کنند 
تصوير پليس، بسيج، س��پاه و ساير کساني که 
براي امنيت مردم تالش مي کنند را مخدوش 
کنند. قاتل برادرم در اعترافاتش گفته بود که 
من مي خواس��تم ضربه اي به يکي از مأموران 
نيروي انتظامي بزنم. به عمد و قصد هم نارنجکم 
را به س��وي يکي از آنها )برادرم( پرتاب کردم. 
آن جوان موقعي که اين واقعه تلخ را رقم زد 19 
الي 20 سال داشت. مشخص بود که کامالً تحت 
تاثير همين تبليغات منفي قرار گرفته است. اما 
حرف من به عنوان کسي که از اين جريان ها به 
طور مستقيم آسيب ديده و برادرش را از دست 
داده اين اس��ت که اگر پليس يا ساير نهادهاي 
مسئول کارش��ان را انجام ندهند سنگ روي 
سنگ بند نمي شود. مگر مي ش��ود پليسي را 
که ب��راي امنيت و آرامش م��ردم کار مي کند 
دشمن خودمان بدانيم. اصالً فرض کنيد نيروي 
انتظامي يک ساعت کارش را تعطيل کند، آن 
وقت چه اتفاقي مي افت��د. برادر من يک جوان 
ايراني بود که دلش براي مردمش مي تپيد. در 
همان مدارسي درس خواند که بچه هاي مردم 
درس مي خوانند. خانواده مرفه و پولداري هم 
نبوديم که بگوييم تافته جدا بافته بوديم. يک 
جوان معمولي بود مثل باقي جوان ها که براي 
خ��ودش آرزوها داش��ت و مي خواس��ت براي 
مردم و کش��ورش مفيد باشد. اصال پليس شد 
تا از حق الناس دفاع کند که متأس��فانه جواب 
خدمتش را آن طور گرفت. در خصوص بخش 
دوم س��ؤالتان هم بايد بگويم خانواده ش��هيد 
هادي و خود بنده خيلي سعي کرديم کارهاي 

فرهنگي انجام بدهيم. 
منظورتان چه فعاليت هايي است؟

بعد از شهادت هادي، خيلي به نحوه شهادتش 
فک��ر ک��ردم. س��عي مي ک��ردم صرف نظر از 
احساسات و عواطفي که درگيرش شده بودم، 
حقيقت ماج��را را بهتر درک کن��م. ديدم آن 
جواني ک��ه برادرم را ش��هيد ک��رد يک جوان 
ايراني اس��ت که تبليغات منف��ي او را به اين 
مرحله رس��انده اس��ت. تصميم گرفتم به قدر 
خودم فعاليت هاي فرهنگي انجام بدهم و ساير 
نوجوان ها و جوان ها را متوجه تبليغات منفي 
که احاطه ش��ان کرده بکنم. بروش��ور تصاوير 
هادي و ايامي که در کما بود را چاپ و منتشر 
کرديم. ي��ا خودم به م��دارس مي رفتم و براي 
بچه ها ماجرا را ش��رح مي دادم. بعدها به اتفاق 
خانواده و به ياد هادي، يک مس��جد در سراب 
به نام امام علي بن موسي الرضا)ع( ساختيم که 
در آن کارهاي مذهبي و فرهنگي خوبي صورت 
مي گيرد. ما به قدر خودمان تا آنجا که توانستيم 
سعي کرديم در روشنگري جوان ها تالش کنيم. 
جالب است در محله مان 30متري جي خيلي از 
جوان ها بعد از شهادت هادي تکان خوردند و 
سال هاي اولي که از شهادتش مي گذشت بنر 
نصب مي کردند و مي گفتند ب��ه احترام خون 
اين شهيد سعي مي کنيم در چهارشنبه سوري 

کارهاي خطرناک انجام ندهيم. 
سخن پاياني 

بچه هاي ناجا خيلي مظلوم هستند. به نظر من 
هرچقدر براي شناساندن خدمات آنها به جامعه 
تالش کنيم کم است. دشمن سعي مي کند ما 
را رو به روي هم قرار بدهد. اما يک جوان ايراني 
بايد بداند کس��ي که لباس پليس را پوشيده، 
هموطن خ��ود اوس��ت و او ه��م دغدغه هاي 
بسياري براي کشور و مردمش دارد. اميدوارم 
همه ما بتوانيم بر مدار حق الناس با هم برخورد 
کنيم که آن وقت مي بينيم خيلي از مشکالت 

جامعه به خودي خود مرتفع خواهد شد. 

ما به قدر خودمان تا آنجا که توانستيم 
س�عي کرديم در روش�نگري جوان ها 
تالش کنيم. جالب است در محله مان 
30متري ج�ي خيل�ي از جوان ها بعد 
از ش�هادت ه�ادي ت�کان خوردن�د 
و س�ال هاي اول�ي ک�ه از ش�هادتش 
مي گذش�ت بن�ر نص�ب مي کردن�د و 
مي گفتند به احترام خون اين ش�هيد 
س�عي مي کنيم در چهارشنبه سوري 
کاره�اي خطرن�اک انج�ام ندهي�م
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